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Revisionsberättelse 
Till Pöyry Oyj:s bolagsstämma 

Revision av bokslutet 

Uttalande  
Enligt vår uppfattning  

� ger koncernbokslutet en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning och av resultatet av dess 
verksamhet och kassaflöden för året i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS), så som 
de antagits av EU 

� ger bokslutet en rättvisande bild av moderbolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess 
verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det 
uppfyller de lagstadgade kraven. 

Våra uttalanden i denna rapport är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som överlämnats till 
moderbolagets revisionsutskott. 

Revisionens omfattning 
Vi har utfört en revision av bokslutet för Pöyry Oyj (fo-nummer 1009321-2) för räkenskapsperioden 1.1.–
31.12.2018. Bokslutet omfattar 

� koncernens balansräkning, resultaträkning, rapport över totalresultat, rapport över förändringarna i eget 
kapital, rapport över kassaflöden och noter till bokslutet inklusive en sammanfattning av betydelsefulla 
redovisningsprinciper 

� moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. 

Grund för uttalandet 
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Oberoende 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernföretagen enligt de etiska kraven i Finland som 
gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. 

Andra tjänster än revisionstjänster som tillhandahållits moderbolaget och koncernbolagen är enligt vår bästa 
kunskap och övertygelse i enlighet med bestämmelserna för dylika tjänster i Finland och vi har inte 
tillhandahållit förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens 537/2014 artikel 5.1. De andra tjänster än 
revisionstjänster som vi tillhandahållit framgår ur not 8 till koncernbokslutet. 
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Vår revisionsansats 

Översikt 

 

� För koncernbokslutet tillämpad väsentlighet: € 3 miljoner, som är 0,5 % av 
omsättningen 

� Revisionens omfattning: revisionens tyngdpunkt har varit 
rapporteringsenheterna i Finland, Schweiz, Tyskland, Österrike, Sverige och 
Brasilien. 

Koncernen 

� Intäktsföring av projekten samt värderingen av försäljningfordringarna och 
halvfärdigt arbete.  

� Rättsprocesser och krav 

� Värderingen av goodwill 

� Användbarheten av latenta skattefordringar som hänför sig till fastställd 
förluster 

 

Vi utformade vår revision med genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentligt fel i 
bokslutet som helhet.  Vi beaktade speciellt de områden där ledningen gjort subjektiva bedömningar. Sådana är 
till exempel betydande redovisningsmässiga uppskattningar som baserar sig på antaganden och prognoser om 
framtida händelser. 

Väsentlighet 
Revisionens omfattning och inriktning baserades på vår bedömning av väsentlighet. Revisionens mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Fel anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar på basis av bokslutet.  

Baserat på vårt professionella omdöme fastställde vi vissa kvantitativa gränsvärden för att bestämma 
väsentlighetsnivå som tillämpats för koncernbokslutet som helhet. Med hjälp av dessa gränsvärden och 
kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och omfattning samt karaktär, tidpunkt och 
omfattning av våra granskningsåtgärder. Vidare användes väsentlighetsnivån för att bedöma effekten av 
enskilda och sammantagna felaktigheter på bokslutet som helhet. 

Koncernens väsentlighet € 3 miljoner (förra året € 3 miljoner) 

Hur vi fastställt 
väsentligheten 

0,5 % av omsättningen  

Motivering av valet av 
väsentlighetstal 

Vi valde att använda omsättningen som referensvärde vid beräkning 
av väsentligheten. Enligt vår uppfattning reflekterar det bolagets 
volym och är en relevant mätare då användare av 
bokslutsinformationen bedömer bolagets finansiella resultat.  
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Revisionsstandards omfattar användningen av omsättning som 
gränsvärde och 0,5% är inom de allmänt accepterade gränsvärdena. 

Revisionens inriktning och omfattning 
Vi beaktade Pöyry koncernens geografiska- och segmentstruktur, bransch och redovisningsprocesser samt 
interna kontroller då vi utformade revisionens omfattning. 

Koncernrevisionens tyngdpunkt har varit i enheterna i Finland, Schweiz, Tyskland, Österrike, Sverige och 
Brasilien där man, på grund av enheternas storlek och risker som hänför sig till dessa enheter, har utfört en full 
revision av enheternas bokslutinformation. Vi har också utfört granskningsåtgärder på koncernens huvudkontor 
som har koncentrerat sig på koncernfunktioner samt områden som krävt speciellt omdöme som t.ex. beskattning, 
goodwill och väsentliga rättstvister.  

Vi definierade mängden arbete för varje enhet som vi själv utförde i funktionerna som fanns i Finland samt 
åtgärderna som andra byråer som tillhör PwC nätverket utförde enligt våra instruktioner för funktionerna som 
fanns utanför Finland. För den delen av arbetet som utförts av andra byråer, definierade vi hur mycket vi skulle 
vara involverade i revisionsarbetet, så att vi kunde dra slutsatsen huruvida vi har erhållit en tillräcklig mängd av 
tillämplig revisionsevidens till grund för revisionsberättelsen som ges för hela koncernens bokslut.  

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen  
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de 
mest betydelsefulla för räkenskapsperiodens revision. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen 
av, och i vårt ställningstagande till bokslutet som helhet, men vi ger inga separata uttalanden om dessa 
områden. 

Liksom vid alla revisioner beaktade vi också risken för att ledningen åsidosätter den interna kontrollen, och har 
bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga 
felaktigheter till följd av oegentligheter. 

Särskilt betydelsefullt område för 
koncernbokslutet 

Hur vår revision beaktade det särskilt 
betydelsefulla området 

Intäktsföring av projekt samt värderingen av 
försäljningsfordringarna och halvfärdigt arbete. 
Se noterna 1 och 4 till koncernbokslutet 
 
Intäktsföringen av projekt samt värderingen av 
försäljningsfordringarna och halv färdigt arbete 
är väsentliga poster i bokslutet för de är 
mängdmässigt väsentliga och utöver det kräver 
intäktsföringen och värderingen av 
försäljningsfordringarna och halvfärdiga arbete 
ledningens omdöme.  

Komplexiteten och användning av omdöme 
hänför sig närmast till estimeringen av 
kostnaderna som kommer att uppstå för att 

 
 
 
 
 
Vi har regelbundet träffat ledningen för de olika 
affärsområden för att identifiera projekt som 
innehåller mycket risker så som 
förlustbringande projekt samt projekt som har 
ett stort saldo av halvfärdigt arbete eller som är 
delaktiga i en öppen rättstvist.  
Vi testade vissa central interna kontroller som 
påverkar intäktsföringen samt IT-system som 
stöder projektledning och bokföring. Vi utförde 
detaljerade granskningsåtgärder på projekt som 
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färdigställa projekten, förväntade intäkterna samt 
färdighetsgraden. Dessa estimat används i 
intäktsföringen, samt då man estimerar 
reserveringar som bokas för projekten.  
 Intäkterna och vinsterna som bokas på basen av 
avtal kan påverkas av förändringar i villkoren och 
förhållanden under projektets livslängd som t.ex.:  

� förändringarna i de ursprungliga 
avtalsvillkoren 

� kostnadsöverskridning 
� förändringar i omfattningen som kan 

kräva ytterligare förhandlingar och 
avtalande  

Förändringarna kan bero på förändringar i 
kundernas tilläggskrav, ändringar i arbetet som 
beror på överraskande omständigheter( t.ex. 
helhetsekonomiska faktorer) eller av någondera 
partens ineffektivitet. Definieringen av 
tilläggsarvodet som erhålls för extra arbetet kan 
därmed innehålla en del osäkerhet.  
På basen av det som presenteras i 
koncernbokslutets not 1 är detta delområde 
också enligt ledningen är en central post i 
bokföringen som kräver bedömning. På grund 
av detta anser vi att detta är ett särskilt 
betydelsefullt område för revisionen  
 

enskilt är signifikant och som innehåller många 
risker. Till det här har hört utmaning av 
ledningens bedömningar, bevisning av 
affärstransaktioner via bakgrundsdokument 
samt att utföra ledningens kalkyler på nytt för 
att säkerställa projektens intäktsföring. Vi 
använde bland annat avtal, kommunikation 
mellan kunden och underleverantören samt 
interna intäkts- och kostandsestimat. Utöver 
detta diskuterade vi med controller och 
projektens ansvarspersoner om framskridande 
av projekten.  
På basen av resultaten av dessa diskussioner 
och resultaten av utförda revisionsåtgärden 
utvärderade vi omdömen som ledningen gjort 
då man definierat färdighetsgraden av 
projekten samt uppskattningar som gjorts för 
att slutföra projekten både för intäkterna och 
kostnaderna samt reserveringar som gjorts för 
förlustbringande projekt och nedskrivning av 
försäljningsfordringar.  
Vi bad av Pöyrys externa eller interna jurist 
om en rättslig bedömning på situationer där 
projektens slutresultat eller indrivningen av 
försäljningsfordringar och halvfärdiga arbetets 
faktureringsbarhet påverkas av en rättsprocess 
eller utfall av ett skiljemansbeslut. Vi 
utvärderade dessa bedömningar.   
 

Rättsprocesser och krav 
Se noterna 25 och 29 till koncernbokslutet 
Som presenterats i not 29 till koncernbokslutet 
kan det vara att krav ställs till koncernen som kan 
leda till rättsprocesser eller skiljemansbeslut. 
Koncernen är delaktig i rättsprocesser där den är 
krävande eller svarande. Projektreserveringar 
som gjorts har presenterats i not 25 till 
koncernbokslutet och de villkorliga skulderna 
som berör projekt och andra säkerheter har 
presenterats i not 29.  
Vi koncentrerar oss på detta delområde för att 
reserveringarna som gjorts för att täcka risken 
kräver ledningens bedömning, 
utvärderingsprocessen är komplex och den 
beror på hur framtiden utvecklas.  

 
 
Vi utvärderar ledningens syn på 
rättsprocessernas, kravens och 
skiljemansbeslutens karaktär och läge.  

Utöver detta diskuterade vi med koncernens 
ekonomiledning, jurist samt revisionsutskott 
om enskilda signifikanta fall.  
Vi granskade de slutsatser som ledningen gjort 
gällande reserveringar i signifikanta fall samt 
den information som presenterats i bokslutet 
genom att utvärdera kommunikation mellan 
koncernen och dess externa jurist samt de 
juristbrev vi erhållit.   
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Värdering av goodwill  
Se not 12 till koncernbokslutet 
Koncernens goodwill per 31.12.2018 var 119 
miljoner euro. Enligt IFRS är bolaget skyldig att 
utföra en årlig nedskrivningsprövning. 
Värderingen av goodwill var viktigt i vår revision 
på grund av dess stora värde samt för att 
fastställa bruksvärdet på koncernens 
kassagenereande enheter är komplext. I det 
används bedömning om affärsverksamhetens 
framtida lönsamhet genom att utvärdera 
försäljningens ökning, rörelsevinstsprocenter och 
inflationsgraden. Utöver detta definieras en 
diskontoränta som används som bas till kalkylen. 
Vi koncentrerar oss på risken att goodwillen 
skulle vara övervärderat.  
På basen av den årliga nedskrivningsprövningen 
konstaterade ledningen att inget 
nedskrivningsbehov finns.   
 

 

 
 
Vi utvärderade ledningens 
kassaflödesprognoser och processen för deras 
upprättning och jämförde dem till den senaste 
budgeten som styrelsen godkänt. Utöver detta 
testade vi kalkylerna som varit som grund till 
prognoserna.   
Vi utvärderade och utmanade bolagets 
kassaflödesprognoser och processen av deras 
upprättning då vi diskuterade med ledningen 
för affärsområden.  Utöver detta testade vi 
kalkylerna för bruksvärdet. Vi jämförde de 
slutliga sifforna för 2018 med de siffrorna som 
användes i kassaflödesprognoserna under de 
föregående räkenskapsperioderna och vi 
utvärderade om prognoserna innehöll 
antagande som man efteråt skulle ha kunna 
konstatera att var för optimistiska.  
Vi utvärderade och utmanade den 
diskontoränta som användes.  
Vi utvärderade den sensitivitetsanalys som 
ledningen gjort på faktorer som påverkar 
kassaflödesprognoserna. Dessa var:  

� Diskontoränta 

� Estimerade rörelsevinstprocenter och 
tillväxtsprocenter  

 

för att reda ut hur mycket var och en av dessa 
skulle behöva ändras endera skilt för sig eller 
tillsammans före värdet på goodwillen skulle 
vara nedsatt.  
När vi rett ut hur mycket antagande endera skilt 
för sig eller tillsammans borde ändras före 
värdet på goodwillen skulle vara nedsatt 
utvärderade vi sannolikheten för att detta skulle 
ske.  
Vi utvärderade om den information som 
presenterats i not 12 är tillräcklig genom att 
granska att den är i enlighet med IFRS och att 
den motsvarar den uppfattning vi har av de 
centrala sakerna och sensitivitetsfaktorerna  
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Användbarheten av de latenta skattefordringar 
som bokats på basen av fastställda förluster.  
Se not 10 till koncernbokslutet.  
 
I koncernbokslutet är den bokade latenta 
skattefordringen per 31.12.2018 23 miljoner euro 
var av 13 miljoner har bokats på basen av 
fastställda förluster. Utöver det har koncernen 
fastställda förluster om 53 miljoner euro av 
vilken ingen latent skattefordring har bokats till 
koncernbokslutet.  
Koncernen bokar latenta skattefordringar upp till 
det belopp som är sannolikt att den framtida 
beskattningsbara vinsten möjliggör 
användningen av den latenta skattefordringen.  
Det är inte säkert att bolaget kan utnyttja 
fordringarna i de länder där förlusterna har 
uppstått. Då man bokar latent 
skatteskattefordring och då man i framtiden 
värderar den krävs bedömning. Dessa fördelars 
timing och realisering innehåller 
osäkerhetsmoment som tidsgränsen att utnyttja 
förlusterna samt de i framtiden ackumulerade 
beskattningsbara inkomsterna.   
 

 
 
 
 
Vi granskade de användbara fastställda 
förlusterna och koncentrerade oss på de 
största saldona och saldona som kräver mest 
bedömning. Vi tog i beaktande de lokala 
tidsgränserna och eventuella begräsningar 
som finns för att utnyttja förlusterna för varje 
lagområde.  
Våra granskningsåtgärder innehöll också 
speciellt för de förlustbringande enheternas 
del utvärdering av ledningens prognoser samt 
utmaning av dessa.  
Vi granskade att antagande som använts i 
prognoserna var konsekventa med 
nedskrivningsprövningen. Vi jämförde också 
affärsplanerna med utfallen för att utvärdera 
den framtida beskattningsbara inkomsten per 
land.  
 
 
 
 

  

Vad gäller moderbolagets bokslut finns inga sådana betydelsefulla områden som kräver rapportering i vår 
revisionsberättelse. 

Risker för väsentliga felaktigheter som avses i EU förordningens 537/2014 artikel 10.2c har inte identifierats i 
koncernbokslutet eller moderbolagets bokslut. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att koncernbokslutet ger 
en rättvisande bild enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS), så som de antagits av EU och för att 
bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av 
bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
moderbolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera moderbolaget eller koncernen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av dessa. 
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Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet  
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.  

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

� identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.  

� skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.  

� utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

� drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera vårt uttalande. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

� utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland 
upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

� inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernbokslutet. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för vårt 
uttalande. 

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen. 
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Vi förser också dem som har ansvar för bolagets styrning med en bekräftelse om att vi har följt relevanta 
yrkesetiska krav avseende oberoende, och kommunicerar alla relationer och andra förhållanden som rimligen 
kan påverka vårt oberoende samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder. 

Av de frågor som kommuniceras med dem som har ansvar för bolagets styrning fastställer vi vilka frågor som 
varit de mest betydelsefulla för räkenskapsperiodens revision och som därför utgör de för revisionen särskilt 
betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra 
författningar förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska 
kommuniceras i revisionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle 
väntas vara större än allmänintresset av denna kommunikation. 

Övriga rapporteringsskyldigheter  

Uppgifter om revisionsuppdraget 
Vi har fungerat som av bolagstämman vald revisor från och med 8.3.2012 oavbrutet i 7 år.

Övrig information  
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen 
omfattar verksamhetsberättelsen och informationen i årsberättelsen men inkluderar inte bokslutet eller vår 
revisionsberättelse avseende dessa. Vi har fått tillgång till verksamhetsberättelsen före datumet för denna 
revisionsberättelse och förväntar oss att få tillgång till årsberättelsen efter detta datum.

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. 

Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet 
och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga 
informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. För verksamhetsberättelsens del är det ytterligare vår skyldighet att bedöma 
om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av 
verksamhetsberättelse. 

Enligt vår uppfattning  

� är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga 

� har verksamhetsberättelsen upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av 
verksamhetsberättelse. 

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen som vi fick tillgång till före datumet för denna 
revisionsberättelse, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i den aktuella övriga 
informationen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.  

Helsingfors 8.2.2019 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Revisionssammanslutning 

Merja Lindh 
CGR 
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