RIIPPUMATTOMAN VARMENTAJAN
VARMENNUSRAPORTTI
(Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä raportista)

Outotec Oyj:n johdolle

VALITUT EI-TALOUDELLISET
TUNNUSLUVUT

Olemme Outotec Oyj:n (jäljempänä myös
Outotec tai Yhtiö) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Outotecin
valitut tunnusluvut Outotecin Selvitys muista
kuin taloudellisista tiedoista 2017 –raportissa
(jäljempänä “Valitut ei-taloudelliset tunnusluvut”) ajanjaksolta 1. tammikuuta 2017 - 31.
joulukuuta 2017.

Rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme kohteena ovat olleet seuraavat
tunnusluvut:
Ympäristö:
• Ympäristötuotteiden ja palveluiden osuus,
% Outotecin tilauskertymästä
• Outotecin teknologian avulla vältetyt
päästöt
Sosiaalinen vastuu ja henkilöstö:
• Henkilöstön sitoutuneisuusindeksi
(O’People survey)
• Poissaoloon johtaneiden tapaturmien
määrä
Ihmisoikeudet:
• Auditoidut tärkeimmät toimittajat 2017 (%)
Korruptio ja lahjonnan torjunta:
• Eettistä ohjeistoa käsittelevä
luokkahuonekoulutus
teollisuustyöntekijöille 2017 (%)
• Eettistä ohjeistoa käsittelevä koulutus koko
Outotecin henkilöstölle 2013–2017 (%)

Tiedot kattavat Outotec Oyjn, kuten kuvattu
Outotecin Selvitys muista kuin taloudellisista
tiedoista 2017 –raportissa. Emme ole varmentaneet aiempien raportointikausien tunnuslukuja tai muita tietoja jotka ovat Outotecin
Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista
2017 –raportissa.

JOHDON VASTUU
Outotec Oyjn johto vastaa Valittujen ei-taloudellisten tunnuslukujen laatimisesta raportointikriteeristön eli Outotec Oyj:n raportointiohjeiden mukaisesti. Outotec Oyj:n johto vastaa
myös sellaisen sisäisen valvonnan järjestämisestä, jonka johto katsoo tarpeelliseksi, jotta
on mahdollista laatia Valitut ei-taloudelliset
tunnusluvut, joissa ei ole väärinkäytöksistä tai
virheistä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

VARMENTAJAN RIIPPUMATTOMUUS JA
LAADUNVALVONTA
Olemme noudattaneet IESBA:n (the International Ethics Standards Board for Accountants)
antamien Eettisten sääntöjen tilintarkastusammattilaisille mukaisia riippumattomuusvaatimuksia ja muita eettisiä vaatimuksia. Näiden
sääntöjen pohjana olevat perusperiaatteet ovat

rehellisyys, objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja huolellisuus, salassapitovelvollisuus ja
ammatillinen käyttäytyminen.
PricewaterhouseCoopers Oy soveltaa
kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC1
ja näin ollen ylläpitää kattavaa laadunvalvontajärjestelmää. Siihen kuuluu dokumentoituja
toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, jotka
koskevat eettisten vaatimusten, ammatillisten
standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja
määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista.

VARMENTAJAN VELVOLLISUUDET
Meidän velvollisuutenamme on esittää suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme
evidenssin perusteella Valituista ei-taloudellisista tunnusluvuista rajoitetun varmuuden
antava johtopäätös. Tämä varmennusraportti
on laadittu toimeksiantomme ehtojen mukaisesti. Vastaamme työstämme, varmennusraportista ja esittämistämme johtopäätöksistä
vain Outotec Oyj:lle, emme kolmansille
osapuolille.
Olemme suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon kansainvälisen
varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000
(uudistettu) ”Muut varmennustoimeksiannot
kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen
informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai
yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää, että suunnittelemme
ja suoritamme toimeksiannon hankkiaksemme
rajoitetun varmuuden siitä, onko Valituissa

ei-taloudellisissa tunnusluvuissa olennaista
virheellisyyttä.
Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa evidenssin hankkimistoimenpiteet
ovat rajoitetumpia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi
siinä saadaan vähemmän varmuutta kuin
kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa. Varmennustoimeksiantoon kuuluu
toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi Valittuihin ei-taloudellisiin tunnuslukuihin sisältyvistä luvuista. Toimenpiteiden valinta perustuu
varmentajan harkintaan ja arvioihin riskeistä,
että Valituissa ei-taloudellisissa tunnusluvuissa on olennainen virheellisyys.
Olemme toteuttaneet muun muassa seuraavat toimenpiteet:
• Haastatelleet Yhtiön ylimmän johdon
edustajia.
• Vierailleet Yhtiön pääkonttorissa sekä
yhdellä toimipaikalla Suomessa.
• Haastatelleet Valittujen ei-taloudellisten
tunnuslukujen sisältämien tietojen
keruusta ja raportoinnista vastaavia
henkilöitä konsernitasolla ja toimipaikoissa
Suomessa ja Ruotsissa.
• Arvioineet, miten konsernin työntekijät
soveltavat Yhtiön raportointiohjeita ja
menettelytapoja.
• Testanneet tietojen oikeellisuutta ja
täydellisyyttä alkuperäisistä dokumenteista
ja järjestelmistä otospohjaisesti.
• Testanneet tietojen yhdistelyä ja
suorittaneet uudelleenlaskentaa
otospohjaisesti.

RAJOITETUN VARMUUDEN ANTAVA
JOHTOPÄÄTÖS
Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella tietoomme
ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn
uskoa, ettei Outotec Oyj:n Valitut ei-taloudelliset tunnusluvut 31.12.2017 päättyneeltä
raportointikaudelta ole kaikilta olennaisilta
osiltaan laadittu asianmukaisesti raportointikriteeristön perusteella.
Varmennusraporttiamme luettaessa on
otettava huomioon Valittujen ei-taloudellisten
tunnuslukujen tarkkuutta ja täydellisyyttä
koskevat luontaiset rajoitteet.
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