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Ti I i nta rkastuske rtom us
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran osakkaiden kokoukselle

T i I i n päätöksen ti I i ntarka stu s
Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran (y{unnus 0117086-1) tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-3112.2017. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täy{tää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
til i n päätökse n tili ntarka stu ksessa.

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja
käsityksemme mukaisesti olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia,
emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 53712014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja.
Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty tilinpäätöksen liitetietojen sivulla 23.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Olennaisuus

Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty
perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden
määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen
kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin
päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat
m ielestäm me olennais ia til inpäätöksen käyttäjil le.

Merkittävimmät arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit

Olemme alla kuvanneet arviomme merkittävimmistä olennaisen virheellisyyden riskeistä, mukaan lukien
väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskeistä, sekä esittäneet yhteenvedon siitä, miten
demme toimineet näiden riskien johdosta.

Y-tunnus 1805485-g
Kolipaikka Helsinki
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MERK|TTÄVIMMÄT ARVIOIDUT
OLENNAISEN VIRHEELLISYYDEN RISKIT

KUINKA OLEMME TOIMINEET NÄDEN
RISKIEN JOHDOSTA

1 Vastuuvelan laskenta (tilinpäätöksen liitteet 14f

- Vakuutustekninen vastuuvelka on Eteran
tilinpäätöksessä 5,8 mrd €, muodostaen
taseen veloista merkittävimmän erän.

- Tilinpäätöksessä vakuutustekninen
vastuuvelka lasketaan laskuperusteiden
mukaan

- Vastuuvelka lasketaan henkilö- ja vakuutus-
tasolla tilivuoden jälkeisenä keväänä
vuosilaskennassa työnantajien toim itettua
tarvittavat ansiotiedot. Eläketurvakeskus
tekee tasausjärjestelmän vuotu isen

selvittelyn vasta tilivuoden jälkeisenä

ajankohtana, jolloin loputkin vastuuvelan
osat voidaan laskea.

- Vakuutusteknisen vastuuvelan laskentaan
liittyvät tiedot perustuvat sekä yhtiön että
työeläkejärjestelmän tuottam iin ulkoisiin
tietoihin.

- Vakuutusteknisen vastuuvelan
merkittävyyden sekä muiden edellä
mainittujen tekijöiden ja niihin liittyvien
riskien perusteella vakuutustekninen
vastuuvelka on määritelty tilintarkastuksen
kannalta painopistealueeksi

- Tarkastustoimenpiteisiimme on sisältynyt
Eteran vakuutusteknisen vastuuvelan
kirjaamiseen ja laskentaan sisältyvien
periaatteiden arviointia.

- Olemme arvioineet vastuuvelan
laskentaprosessia ja olemme testanneet
laskennan sisäisen kontrolliympäristön
toimivuutta.

- Vakuutusmatemaatikkomme on osallistunut
tarkastukseemme arvioiden
vakuutusteknisen vastuuvelan kirjaamiseen
ja laskentaan liittyviä periaatteita,

estimaatteja ja käytettyjen arviokaavojen
oikeell isuutta. Olem me erityisesti arvioineet
laskentaan sisältyneen palkkasumman
asianmukaisuutta.

- Lisäksi olemme käyneet läpi vastuuvelan
kirjanpidollisen käsittelyn oikeellisuutta ja

arvioineet vastuuvelkaa koskevien
li itetietojen asianmukaisuutta.

2 Sijoitusomaisuuden aryostus {tilinpäätöksen liitteet 3, 6, 7, 8 ja 9}

- Sijoitusomaisuuden tasearvo Eteran
tilinpäätöksessä on 4,9 mrd €, muodostaen
taseen varoista merkittävimmän erän.

- Sijoitukset arvostetaan tilinpäätöksessä
pääsääntöisesti hankintamenoon tai kuten
kiinteistöt, suunnitelman mukaisin poistoin

- Olemme arvioineet Eteran soveltamien
til inpäätösperiaatteiden ja

arvostusmenetel m ien asianm ukaisuutta.

- Olemme testanneet arvopapereiden,
johdannaisten ja kiinteistöomaisuuden
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vähennettyyn arvoon tai edellä mainittuja
alempaan käypään arvoon.

- Sijoitukset arvostetaan käyvin arvoin
vakavaraisuuslaskennassa (5,7 mrd €).
Uusi vakavaraisuussäännöstö tuli voimaan
vuoden 2O17 alusta. Tilinpäätöksen
liitetiedoissa esitetään lisäksi sijoitukset ja
sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin (369,7
milj. €).

- Omaisuuserien käyrät arvot perustuvat joko
markkinanoteerauksiin tai käypien arvojen
yleisten periaatteiden mukaisesti
määritettyi hin arvioihin. Sijoitusten käyvän
arvon määrittämiseen liittyy
harkinnanvaraisuutta erityisesti niiden
omaisuuserien ja instrumenttien osalta,
joiden markkina-arvoa ei saada julkisista
markkina-noteerauksista, kuten esimerkiksi
pääoma- ja kiinteistösijoitukset.

- Sijoitusomaisuuden arvostus on määritelty
tilintarkastuksen kannalta keskeiseksi
painopistealueeksi, koska sijoitusomaisuus
on huomattava erä Eteran taseessa ja
sijoitusomaisuuden käyvillä arvoilla on
merkittävä vaikutus yhtiön vakavaraisuus-
pääomaan.

kirjaam iseen ja arvostusprosessiin I iittyviä
sisäisiä kontrolleja.

- Tarkastuksen yhteydessä olemme myös
verran neet sijoitusomaisuuden
arvostuksessa käytettyjä käypiä arvoja
ulkopuolisiin hintanoteerauksiin ja muiden
sovellettujen arvostusmenetelm ien
antamiin tuloksiin sekä arvioineet yhtiön
om ien arvostusmenettelyjen
asianmukaisuufta.

- Lisäksi olemme arvioineet
sijoitusomaisuutta koskevien liitetietojen
asianmukaisuutta.

- Tarkastustoimenpiteemme ovat lisäksi
sisältäneet m m. vakavaraisuusrajan
laskennan ja sijoitusten
luokitteluperiaatteiden läpikäynnin uudessa
vakavaraisuussään nöstössä.

Tilinpäättlstä koskevat ha I I ituksen ja toimitu sjohtaja n velvollisu udet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se 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 tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvaa 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, paitsijos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se eiole tae siitä, että olennainen
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virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.

Hyrän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytåmme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme 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 yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan
tehokkuudesta.

- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen 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 johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen 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 liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

- Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja
suorittam isesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

M u ut ra po rto i ntiv elv o itteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 20.4.2016 alkaen yhtäjaksoisesti2 vuotta.

lllluu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
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Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä.
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien
säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadiftu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tyin perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen
virheellisyys, meidän on raportoitiava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 1 3. helmikuula 2O18

KPMG OY

Marcus Tötterman
KHT
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