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Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Orion Oyj:n (ytunnus 1999212-6) tilinpddtoksen tilikaudelta 1.1.-31122019.
Tilinpddtos sisdltdd konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman piidoman muutoksista,

rahavirtalaskelman

ja

liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittiivimmistii

tilinpddtoksen

laatimisperiaatteista, sekii emoyhtion taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonam me esitiim me, ettii

-

ja riittdvdn kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekd sen
rahavirroista EU:ssa kdiyttoon hyvdksyttyjen kansainvdlisten

konsernitilinpddtos antaa oikean

toiminnan tuloksesta

ja

tilinpddtosstandardien (IFRS) mukaisesti,

-

tilinpddtos antaa oikean ja riittdvdn kuvan emoyhtion toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
Suomessa voimassa olevien tilinpddtoksen laatimista koskevien sddnnosten mukaisesti ja tiiyttiiii
lakisddteiset vaatim ukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisiiraportin kanssa.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti.
Hyvdn tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan
velvollisu udet tili n pdtitlkse n til i ntarkasfuksessa.
Olemme riippumattomia emoyhtiostd ja konserniyrityksistd niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme tdyttdneet muut ndiden
vaatim usten m ukaiset eettiset velvol lisuutem me.
Emoyhtiolle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja
kdsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, nditii palveluja koskevien sddnnosten mukaisia,
emmekd ole suorittaneet EU-asetuksen 53712014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjd palveluja.
Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpddtoksen liitetiedossa 4.

Kdsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen miiiirdn tarkoitukseen
til intarkastusevidenssiii.

soveltuvaa

Olennaisuus
Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on mdiiritetty
perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja
laajuuden miidrittdmisessd, sekd todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa
tilinpddtokseen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien
suuruudesta, joilla yksin tai yhdessd voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpddtoksen kdyttdjien
tekemiin taloudellisiin pddtoksiin. Olemme ottaneet huomioon myos sellaiset virheellisyydet, jotka
laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestdmme olennaisia tilinpddtoksen kdyttdjille.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat
olleet merkittdvimpid tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Ndmd seikat on otettu
huomioon tilinpddtokseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekii laatiessamme siitii
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annettavaa lausuntoa, emmekd anna ndistd seikoista erillistd lausuntoa. EU-asetuksen 5371201410 artiklan
2 c -kohdan mukaiset merkittdvdt olennaisen virheellisyyden riskit sisdltyvdt alla kuvattuihin tilintarkastuksen
kannalta keskeisiin seikkoihin.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitd, ettd johto sivuuttaa kontrolleja. TAhdn on
sisdltynyt arviointi siitii, onko viitteitd sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu
vddrinkdytoksestii johtuvan olennaisen virheell isyyden riski.

KUINKA KYSEISIA SEIKKOJA KASFELTIIN
TILINTARKASTUKSESSA

TILINTARKASTUKSEN KAN NALTA
KESKEISET SEIKAT

Liikevaihdon tuloutus (viittaus konsernitilinpiit6ksen laatimisperiaatteet ja liitetieto 1)
Emoyhtion

ja konsernin

liikevaihto sisdltdd

erilaisia tulovirtoja: tuotteiden myyntejii,
markkinoilla olevien tuotteiden myynti-

oikeuksien myyntejd sekd

on sisdltynyt
- Tarkastustoimenpiteisiimme
perehtyminen konsernin soveltamiin
niiden asiantuloutusperiaatteisiin ja
mukaisuuden arviointi verrattuna

tuottoja

yhteistyokumppanien kanssa tehtdvdstd
kliinisen vaiheen tutkim us- ja kehitystyostd.

Liikevaihtoon liittyy sekd kiinteitd ettd

-

muuttuvia vastikkeita. Muuttuvat vastikkeet
I

iittyvdt esimerkiksi tuotemyyn

kannustinehtoihin

ja

n

in alennus- ja

kumppanuus-

sopimusten ehdollisiin etappimaksuihin,
joiden tulouttamiseen liittyy johdon

-

harkintaa.

-

IFRS-

standardeihin.

Olemme arvioineet myyntejd
pddasiallisen tietojdrjestelmiin

kiisitteleviin

sekii

siihen
liittyvdn kdyttdjdoikeuksien hallinnan ja tietoturvan
osalta kontrolliympiiriston ja jdrjestelmdperdisten
kontrol lien toim ivuutta.

Olemme tunnistaneet ja arvioineet laskutukseen
liittyvidi sisdisid kontrolleja sekd testanneet niiden
tehokkuutta. Lisdksi olemme suorittaneet dataanalytiikkaan pohjautuen aineistotarkastusta ja
analyyttisid tarkastustoimenpiteitd arvioidaksem-

Tuloutusmenetelmien valintaan liittyvien
erilaisten sopimusehtojen analysoinnin ja
johdon harkinnan vuoksi myyntituottojen
kirjaaminen on tilintarkastuksen kannalta

ja

keskeinen seikka.

kaudelle

me tuloutusten oikeellisuutta sekd myyntituottojen

niitd vastaavien kulujen kirjaamista oikealle

Olemme keskustelleet johdon kanssa
- tuloutuksessa
sovelletuista kirjauskdytdnnoistd ja
johdon tekemistd harkintaan

perustuvista

ratkaisuista, joilla on ollut merkittdvd vaikutus
myyntituottojen kirjaam isessa.

-

Lisdksi olemme arvioineet tilinpddtoksen tuloutusperiaatteita ja liikevaihtoa koskevien liitetietojen
asianmukaisuutta.
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Vaihto-omaisuus (viittaus konsernitilinpddt6ksen laatimisperiaatteet ja liitetieto 15)

Konsernin vaihto-omaisuus
merkittdvdn osan (noin 20

muodostaa

Yo\ taseen loppu-

-

summasta.

-

-

Vaihto-omaisuuteen sisiiltyvien yksittdisten

tuotteiden hinnoittelu perustuu

tietojdrjestelmien toimivuuteen ja tuotekalkyylien
oikeellisuuteen.

-

standardeihin.

arvioineet vaihto-omaisuutta
- Olemme
kiisittelevdn pddasiallisen tietojdrjestelmdn sekd
siihen liittyviin kiiyttiijiioikeuksien hallinnan ja
tietoturvan osalta kontrolliympdriston ja

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitd alhaisempaan todenniikdiseen luovutushintaan tai jdlleenhankintahintaan.

Johdon harkintaa liittyy vaihto-omaisuuden
arvonalentumiskirjauksen mddrittdmiseen
sekii vanhenevien tuotteiden arviointiin.

jdrjestelmdperiiisten kontrollien toimivuutta.

-

Olemme osallistuneet inventaareihin valituissa
toimipisteissd ja arvioineet inventointiprosessien
asianmukaisuutta.

-

Erdn olennaisuuden ja arvostukseen liittyvdn

johdon harkinnan vuoksi vaihto-omaisuus on
til

Tarkastustoimenpiteisiimme on sisdltynyt
perehtyminen konsernin soveltamiin vaihtoomaisuuden arvostusperiaatteisiin ja niiden
asianmukaisuuden arviointi verrattuna IFRS-

Olemme suorittaneet data-analyysejd vaihtoomaisuuden hinnoittelun oikeellisuuden sekd
vaihto-omaisuuden arvostamiseen liittyvien
laskelmien luotettavuuden testaam iseksi.

intarkastuksen kannalta keskeinen seikka.

-

Olemme arvioineet vaihto-omaisuuden arvonalentu

m

iskirjausten riittdvyyttd.

Olemme arvioineet tilinpddtoksen liitetietojen
riittdvyyttd ja tarkastaneet niiden asianmukaisuuden.

Tilinpdiitdsti koskevat hallitu ksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpddtoksen laatimisesta siten, ettd konsernitilinpddtos antaa oikean
ja riittdvdn kuvan EU:ssa kdiyttoon hyvdksyttyjen kansainvdlisten tilinpddtosstandardien (IFRS) mukaisesti
ja siten, ettd tilinpddtos antaa oikean ja riittdvdn kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpddtoksen laatimista
koskevien sdiinnosten mukaisestija tdyttdidi lakisddteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat
myos sellaisesta sisdisestd valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpddtoksen,
jossa ei ole viidrinkdytoksestd tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyttd.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpddtostd laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtion ja konsernin kykyd
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittdmdiin seikat, jotka liittyvdt toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, ettd tilinpddtcis on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpddtos laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtio tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole
muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdd niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpiiitdksen tilintarkastu ksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitd, onko tilinpddtoksessd kokonaisuutena
vddrinkdytoksestd tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyttii, sekii antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisdltdd lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitii, ettii
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiii voi aiheutua vddrinkdytoksestd tai virheestii, ja niiden katsotaan olevan
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olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessd voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin pddtoksiin, joita
kayttejet tekeviit ti n pddtoksen perusteel la.
I i

Hyvdn tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettd kdytdmme ammatillista harkintaa ja
sdilytdmme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisdksi:

-

Tunnistamme

ja

arvioimme vddrinkdytoksestd

tai virheestii johtuvat tilinpddtoksen

olennaisen

suunnittelemme ja suoritamme ndihin riskeihin vastaavia
ja
tilintarkastustoimenpiteitd
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen miiiirdn tarkoitukseen
virheellisyyden

riskit,

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. Riski siitd, ettd vddrinkdytoksestd johtuva olennainen virheellisyys

jdd havaitsematta, on suurempi kuin riski siitd, ettd virheestii johtuva olennainen virheellisyys jdd
havaitsematta, silld vddrinkdytokseen voi liittyd yhteistoimintaa, vddrentdmistd, tietojen tahallista
esittdmdttd jdttdmistd tai virheellisten tietojen esittdmistd taikka sisdisen valvonnan sivuuttamista.

-

Muodostamme kdsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisdisestii valvonnasta pystydksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siind
tarkoituksessa, ettd pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtion tai konsernin sisdisen valvonnan
tehokkuudesta.

-

-

Arvioimme sovellettujen tilinpddtoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekii johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistd esitettiivien tietojen kohtuullisuutta.
Teemme johtopddtoksen siitd, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpddtos
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopddtoksen siitii, esiintyyko sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvdd olennaista
epdvarmuutta, joka voi antaa merkittdvdd aihetta epdilld emoyhtion tai konsernin kykyd jatkaa
toimintaansa. Jos johtopddtoksemme on, ettd olennaista epdvarmuutta esiintyy, meidiin tiiytyy kiinnittdd
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epdvarmuutta koskeviin tilinpddtoksessd esitettdviin
tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat tiedot eivdt ole riittdviii, mukauttaa lausuntomme.
Johtopddtdksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispdivddn mennessd hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
emoyhtio tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

Arvioimme tilinpiiiitoksen, kaikki tilinpddtoksessd esitettdvdt tiedot mukaan lukien, yleistd

esittdmistapaa, rakennetta ja sisdltcid ja sitd, kuvastaako tilinpddtos sen perustana olevia liiketoimia ja
tapahtumia siten, ettd se antaa oikean ja riittdvdn kuvan.
Hankimme tarpeellisen miiiiriin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii konserniin kuuluvia

yhteisojd

tai liiketoimintoja

koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystydksemme antamaan

lausunnon konsernitilinpidttiksestd. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta
ja suorittam isesta. Vastaamme tilintarkastuslausu nnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekd merkittdvistd tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisiiisen valvonnan
merkittdvdt puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Lisdksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siit5, ettd olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia
relevantteja eettisid vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista,
joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin
liittyvistd varotoim ista.

Pddtdmme, mitkd hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittdvimpid tarkasteltavana
olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja niiin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisid. Kuvaamme
kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos sdddos tai mddrdys estdd kyseisen seikan
julkistamisen tai kun ddrimmiiisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestd seikasta viestitd
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tilintarkastuskertomuksessa, koska siitii aiheutuvien epdedullisten vaikutusten voisi kohtuudella odottaa
olevan suuremmat kuin tdllaisesta viestinndstii koituva yleinen etu.
Mu

ut ra po ftoi ntiv elvo itteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Olemme toimineet yhtiokokouksen valitsemana tilintarkastajana 20.3.2018 alkaen yhtdjaksoisesti kaksi
vuotta.

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio kdsittdd toimintakertomuksen.
Tilinpddtostii koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edelld yksiloity muu informaatio tilinpddtcjksen tilintarkastuksen yhteydessii ja
tdtd tehdessdmme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpddtoksen tai tilintarkastusta
suoritettaessa hankkimamme tietiimyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti
virheellistS. Velvollisuutenamme on lisdksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen
sovellettavien sddnnosten m ukaisesti.

Lausuntonamme esitiimme, ettii toimintakertomuksen ja tilinpddtoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ettd
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sdiinnosten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme tyon perusteella johtopddtoksen, ettii toimintakertomuksessa on olennainen
virheellisyys, meidiin on raportoitava tdstii seikasta. Meilld ei ole tdmdn asian suhteen raportoitavaa.

Muut lausunnot
Puollamme tilinpddtoksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton kdyttdmisestd on
osakeyhtiolain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myontdmistd hallituksen jdsenille sekii
toim itusjohtajal le tarkastamaltam me tilikaudelta.
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