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Tilintarkastuskertomus
Kesko Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että
O

O

konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan
tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mu
kaisesti
tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suo
messa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokiinnalle annetun lisäraportin kanssa.
Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Kesko Oyj:n (y-tunnus: 0109862-8) tilinpäätöksen tilikaudelta
päätös sisältää:
O

O

1.1.—31.12.2017.

Tilin

konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelmanja liite
tiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelmanja liitetiedot.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu
vaa tilintarkastusevidenssiä.
Riippumattomuus

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimus
ten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuutemme.
Emoyhtiölleja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietommeja
käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä
ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artikian i-kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme
muut kuin tiintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 2.4.

PricewaterhouseCoopers Oy, Hlintarkastusyhteisö, PL
Puh. 020 787 7000, faksi 09641 367, www.pwc.fi
Kotipuikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8
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Tarkastuksen yleinen lähestymistapa
Yhteenveto

Olennaisuus
O
Olemme määritelleet, että Kesko-konsernin tilintarkastuksessa olennaisia ovat vir
heellisyydet, joiden vaikutus yksin tai yhdessä konsernin vertailukelpoiseen tulok
seen ennen veroja on 5 %. Laskettuna 2017 tilikauden vertailukelpoisesta tuloksesta
ennen veroja se on n. 15 miljoonaa euroa.

Konsernitilinpäätöksen ifiintarkastuksen laajuus
O
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Kesko-konsernin yhtiöissä, jotka taloudelli
sen aseman ja tuloksen perusteella ovat merkittävimmät. Olemme toteuttaneet tar
kastustoimenpiteitä Keskon yhdeksässä toimintamaassa.
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
O
Liikearvo ja tavaramerkit johdon arvonalentumistestaus
O
Vaihto-omaisuus
—

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet olennaisuudenja arvioineet riskiä siitä, että tilinpää
töksessä on olennainen virheellisyys. Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta johto on tehnyt subjek
tiivisia arvioita. Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kiijanpidolliset arviot, joihin liittyy oletuksia ja tulevien
tapahtumien arviointia.
Olennaisuus
Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Tilintarkastuksen
tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena olennaista virheelli
syyttä. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan olevan olennaisia, jos nii
den yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin
päätöksen perusteella.
Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme konsernitilinpäätökselle olennaisuuteen liittyen tietyt kvan
titatiiviset raja-arvot. Nämä raja-arvot yhdessä kvalitatiMsten tekijöiden kanssa auttoivat meitä määrittämään
tarkastuksen kokonaislaajuuden ja yksittäisten tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden
sekä arvioimaan virheellisyyksien vaikutusta tilinpäätökseen kokonaisuutena.
Tilinpäätökselle määritelty olennaisuus on 15 miljoonaa euroa. Valitsimme olennaisuuden määrittämisen vertai
lukohteeksi vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja, koska käsityksemme mukaan se on keskeinen tunnusluku,
jota tilinpäätöksen lukijat käyttävät arvioidessaan konsernin suoriutumista. Lisäksi tulos ennen veroja on yleises
ti hyväksytty vertailukohde. Valitsimme sovellettavaksi prosenttiosuudeksi %, joka on tilintarkastusstandar
deissa yleisesti hyväksyttyjen määrällisten rajojen puitteissa.
Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuus
Kesko-konserni toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa.
Toimintoja on yhdeksässä maassa. Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet huomioon
Kesko-konsernin rakenteen, toimialan sekä taloudelliseen raportointiin liittyvät prosessitja kontrollit.
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Kesko-konsernin yhtiöissä, jotka taloudellisen aseman ja tuloksen perus
teella ovat merkittävimmät. Lisäksi olemme suorittaneet analyyttisiä tarkastustoimenpiteitä konsernin muissa
yhtiöissä. Olemme toteuttaneet tarkastustoimenpiteitä kaikissa yhdeksässä Keskon toimintamaassa: Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä ja Vaiko-Venäjällä.
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Näiden toimenpiteiden perusteella olemme hankkineet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkas
tusevidenssiä Kesko-konserniin kuuluvia yhtiöitä ja liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta
pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitiinpäätöksestä.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harldntamme mukaan ovat olleet
merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon
tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lau
suntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.
Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy
arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytök
sestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

Konseniltilinpäätöksen filintarkastuksen
kannalta keskeinen seikka

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Liikearvoja tavaramerkit —johdon arvonalenturnis
testaus
Viittaus liitetietoon 3.4 Aineettomat hyödykkeet.
Kesko-konsernin tase sisältää liikearvoa 172,3 mil
joonan euron (2016: 189,9) ja tavaramerkkejä 82,2
miljoonan euron (2016: 123,3) arvosta.
Kesko-konsernin johto suorittaa vuosittain liikearvon
ja tavaramerkkien arvonalentumistestauksen.
Johdon suorittaman arvonalentumistestauksen tulos
perustuu testauksessa käytettyihin arvioihin, mm.
kasvu- ja kannattavuuskehityksestä, kauppapaikka
verkoston muutoksista, tuote- ja palveluvalikoimasta,
hinnoittelu sekä liiketoiminnan kustannusten kehi
tyksestä.
Kiinnitimme tilintarkastuksessamme erityistä huo
miota johdon laatimassa arvonalentumistestauksessa
käytettyihin arvostus malleihin ja arvioihin. Kohdis
timme työmme erityisesti niiden rahavirtaa tuotta
vien yksiköiden testauksiin, joiden osalta aikaisempi
na vuosina käyttöarvon ja khjanpitoarvon erotus on
ollut pieni ja siten herkin arvioiden muutoksille.

Kävimme läpi johdon laatimat taloudelliset suunni
telmatja vertailimme niitä Kesko Oyj:n hallituksen
hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin.

Vaih to-oniaisuus
Viittaus liitetietoon 3.5 Vaihto-omaisuus.
Kesko-konsernin tase sisältää vaihto-omaisuutta
938,6 miljoonan euron (2016: 978,9) arvosta.
Vaihto-omaisuus arvostetaan tilinpäätöksessä han
kintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisaatio
arvoon.
Johto tarkastelee säännöllisesti vaihto-omaisuuden

Arvioimme käyttöarvon laskentamallin asianmukai
suuttaja täsmäytimme syöttötiedot niiden lähteisiin.
Tarkastelimme yksityiskohtaisesti käyttöarvon lasken
nassa käytettyjä oletuksia ja haastattelimme niiden
osalta johtoa. Arvioidessamme yhtä keskeisintä oletus
ta, pääoman keskimääräistä kustannusta, hyödynsim
me PwC: n valuaatioasiantuntijoita. Suoritimme aikai
sempien kausien ennusteiden vertailun toteutuneisiin
lukuihin koska se antaa indikaatiota ennusteprosessin
laadusta.
Anrioimme myös liitetietojen asianmukaisuuttaja
riittävyyttä, erityisesti herkkyysanalyysien osalta.

Arvioidessamme vaihto-omaisuuden nettorealisaatio
arvoon liittyviä johdon arvioita, kävimme läpi konser
nissa vallitsevat vaihto-omaisuuden ikärakenteen seu
rantaan ja nettorealisaatioarvon laskentaan liittyvät
prosessit, tunnistimme avainkontrollit ja testasimme
niiden toimivuutta.
Kävimme otannalla läpi vaihto-omaisuuden arvon
alentumisen laskelmia ja testasimme laskelmissa käy
tettyjen lähtötietojen vastaavuutta varastokirjanpi
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epäkuranttiutta ja kiertonopeutta sekä nettorealisoin
tianon mahdollista pienentymistä alle hankintame
uonja kirjaa tarvittaessa arvonalentumisen. Nämä
tarkastelut edellyttävät arvioita tuotteiden tulevasta
kysynnästä.
Myytäväksi hankittujen tuotteiden hankintamenoon
luetaan kaikki ostomenot hankiutarahteineen.
Hankintamenon laskennassa on huomioitu myös
tavarantoimittajan myöntämät jälkihyvitteet. Johto
käyttää harldntaa siitä, miltä osin jälkihyvitteisiin
liittyvät sopimusehdot ovat täyttyneet tilinpäätöspäi
vänä.
Kiinnitimme tilintarkastuksessamme erityistä huo
miota johdon arvioihin vaihto-omaisuuden uettorea
lisointianrosta sekä arvioiden perusteena oleviin ole
tuksiin. Lisäksi kiinnitimme erityistä huomiota joh
don arvioihinjälkihyvitteisiin liittyvien sopimusehto
jen täyttymisestä tilinpäätöspäivänä.

toon.
Tarkastimme otannalla aliaivostusraporttien laskenta
kaavat tarkistaaksemme johtavatko laskelmien kaavat
oikeaan lopputulokseen.
Anrioidessamme jälkihyvitteisiin liittyviä johdon arvi
oita kävimme läpi konsernissa vallitsevat jälkihyvittei
den seurantaanja laskentaan liittyvät prosessit, tun
nistimme avainkontrollitja testasimme niiden toimi
vuutta. Kävimme otannalla läpi jälkihyvitteiden las
kelmia, testasimme laskelmissa käytettyjen lähtötieto
jen vastaavuutta sopimusehtoihin sekä kauden hankin
tatietoihin. Lisäksi suoritimme aikaisempien kausien
jälkihyvitteiden jaksotusten vertailun toteutuneisiin
lukuihin anrioidaksemme prosessin laatua ja jaksotus
ten tarkkuutta.

Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista olisi viestit
tävä kertomuksessamme.
Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014
kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä.

10. artiklan 2 c

-

Tilinpäätöstä koskevat hallituksenja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja
riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten,
että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta
sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tiliupäätöksen, jossa ei ole väärinkäytök
sestä tai virheestäjohtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaih
toehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilin tarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytökses
tä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havai
taan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua vää
rinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuu
della odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säily
tämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
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tunnistamme ja anrioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä,
että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimin
taa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäi
sen valvonnan sivuuttamista.
muodostamme käsityksen tiintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituk
sessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

O

O

O

O

arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjan
pidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös pe
rustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka
voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätök
semme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koske
vat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöks emme perustuvat tilintarkastuskerto
muksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimiaja tapahtumia siten, että
se antaa oikean ja riittävän kuvan.

hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhtei
söjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon kon
sernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta.
Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudestaja ajoituk
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia re
levantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden
voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varo
toimista.
Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana ole
van tilikauden tilintarkastuksessaja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset
seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun ää
rimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ellei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa,
koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaises
ta viestinnästä koituva yleinen etu.

O
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Muut raportointivelvoitteet
Tilin ta i’kastustoimeksian toa koskevat tiedot
PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Kesko Oyj:n yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 26.4.1976
alkaen yhtäjaksoisesti 42 vuotta. Tuolloin vuonna 1976 tilintarkastajaksi valittiin yhtiössämme toiminut KHT
tilintarkastaja. Kesko Oyj:stä on tullut yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 15.05.1960.

-

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja
vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastusker
tomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen an
tamispäivääja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suon
tettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimin
takertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että
O

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia

O

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon
kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheelli
syys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Muut tausumat
Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton
käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 31.1.2018
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusy teisö

ikko
KHT

ieminen

