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Tilint arkas firs ker t ornus
Kiinteistti Oy Sallan Tdhden yhtirikokoukselle

Tilinp ii tit 6 k s en tilint ar kas tus

Lousunto
Lausuntonamme esitdmme, ettd tilinpl[ttis antaa oikean ja riittivdn kuvan yhtitin toiminnan tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitriksen laatimista koskevien sldnn<isten mukaisesti ja
teyft ee lakisddteiset vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Kiinteistri Oy Sallan Tdhden (y-tunnus zr1186S-7) tilinpdiitriksen tilikaudelta r.r.-
Sr.r2.2org. Tilinpiidtos sisiiltdd tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyviin
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpiidttiksen tilintarkastuksessa.

I(dsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mhir[n tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssi[.

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia yhtirist?i niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koske-
vat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme tdyttdneet muut ndiden vaatimusten mukaiset eettiset velvolli-
suutemme.

tilinpiiiitdstti ko skeu at hallituksen j a toimitusj ohtaj an u elu ollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpiilt<iksen laatimisesta siten, etti se antaa oikean ja riittdviin kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpddtriksen laatimista koskevien sddnntisten mukaisesti ja tiiyttiiii lakisditeiset
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat my<is sellaisesta sisdisestd valvonnasta, jonka ne katsovat tar-
peelliseksi voidakseen laatia tilinp[dt<iksen, jossa ei ole viiirinkdyttiksestd tai virheesti johtuvaa olennaista vir-
heellispttii.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpd[tristl laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtitin kykyii jatkaa toimintaansa
ja soveltuvissa tapauksissa esittdm66n seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ettii tilinpiiiitcis on
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpddtris laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos
yhtiti aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdii niin.

Iilintarkastaj an u elu ollisuudet ttlinpiiiittjksen tilintarkastuksesso
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitd, onko tilinp[[t<iksess[ kokonaisuutena v[6rinkdyt<ikses-
td tai virheesti johtuvaa olennaista virheellisyylti, sekd antaa tilintarkastuskertomus, joka sisiltdl lausuntomme.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siite, ettd olennainen virheellisyys aina havai-
taan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksi[ voi aiheutua vdl-

PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisi;, Suokatu 23,7o1oo KUOPIO
Puh. ozo 782 7o6o, www.pwc.fi
Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus o q86qo6-8



--E 2(3)

Pwe
ilnkayt$ksestl tai virheestl, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessh voisi kohtuudella
odottaa vaikuttavan taloudellisiin piiiittiksiin, joita kayttejlt tekevdt tilinpiittiksen perusteella.

Hyviin tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettd kiiytiimme ammatillista harkintaa ja sdily-
tdmme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisdksi:

o tunnistamme ja arvioimme viiiirinkdytriksestd tai virheestd johtuvat tilinpiidttiksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelemme ja suoritamme niihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitd ja hankimme
lausuntomme perustaksi tarpeellisen miirdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssii. Riski siiti,
ettd vddrinkiiyt<iksestii johtuva olennainen virheellisyys jld havaitsematta, on suurempi kuin riski siitd, ettd

virheest[ johtuva olennainen virheellisyys j66 havaitsematta, sill[ vilrinkdytrikseen voi liittye yhteistoimin-
taa, vddrentlmistd, tietojen tahallista esittdmdttd jdttdmistd tai virheellisten tietojen esittdmistd taikka sisdi-

sen valvonnan sivuuttamista.

. muodostamme kdsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisdisestd valvonnasta pystldksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siind tarkoituk-
sessa, ettd pystyisimme antamaan lausunnon yhtirin sisdisen valvonnan tehokkuudesta.

o arvioimme sovellettujen tilinpddt<iksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekd johdon tekemien kirjan-
pidollisten arvioiden ja niist[ esitettdvien tietojen kohtuullisuutta.

o teemme johtopiiiitciksen siitd, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpiiiitcis pe-

rustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtop[d'ttiksen siitd, esiintyyk<i sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyviid olennaista eplvarmuutta, joka

voi antaa merkitt[vdd aihetta epdillii yhti6n kykyii jatkaa toimintaansa. Jos johtopilt<iksemme on, ettd olen-
naista eplvarmuutta esiintyy, meiddn t[ytyy kiinnittaa tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota
epivarmuutta koskeviin tilinpddtoksessd esitettdviin tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat tiedot eivit ole

riittevie, mukauttaa lausuntomme. Johtopiitriksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispdi
vddn mennessd hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin
johtaa siihen, ettei yhtiri pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioimme tilinpriittiksen, kaikki tilinpliit<iksessd esitettdvit tiedot mukaan lukien, yleistii esittimistapaa,
rakennetta ja sisiiltrid ja sitd, kuvastaako tilinpiiiittis sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, etti
se antaa oikean ja riittdv[n kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekd merkittdvistd tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisdisen valvonnan merkittdvdt
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut r ap or t ointiu elu oitt e et

Muu informlatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio kesittee toimintakertomuksen.

Tilinpiiiitristd koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpidt<iksen tilintarkastuksen yhteydessd ja tdtd tehdessdmme
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpdiitriksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hank-
kimamme tietlmyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellisti. Velvollisuutenamme on
lisiiksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien s66nntisten mukaisesti.
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Lausuntonamme esitdmme, ettd toimintakertomuksen ja tilinpddttiksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ettd toimin-
takertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sddnncisten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tytin perusteella johtoplltciksen, etti toimintakertomuksessa on olennainen virheel-
lisyys, meiddn on raportoitava tistd seikasta. Meilki ei ole tdmdn asian suhteen raportoitavaa.
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