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AVOIMUUSRAPORTTI

Moore Stephens Rewinet Oy Ab:n hallintoaja toimintaa koskevat tiedot

l Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet

Moore Stephens Rewinet Oy Ab on suomalainen osakeyhti6. Sen omistavat sen palveluksessa
olevat tilintarkastajat

2. Hallintorakenne

Moore Stephens Rewinet Oy Ab:n hallintoelimet ovat yhti6kokous, hallitus sekti toimituqohtaja.
Varsinainen yhti6kokous valitsee vuosittain hallituksen, jonka toimikausi kestiiii seuraavaan

varsinaiseen yllti6kokoukseen saakka. Yhtiqiirjestyksen mukaan vfihintiifin kaksi kolmasosaa
hallituksen j£isenistfi tulee olga KHT tilintaikastajia. Yhti(5n hallitukseen on viimeksi pidetyssii
varsinaisessa yhti6kokouksessa valittu kolbe KHT --tilintarkastajaa. Hallitus voi nimitt£iii yhti611e
toimituqohtajan, jonka tulee olga KHT tilintarkastaja. Yhti611a on toimituqohtaja ja han on KHT
tilintarkastaja.

3. Kansainvfilinen yhteisty6

Moore Stephens Rewinet Oy Ab kuuluu kansainvtiliseen Moore Stephens tilintarkastuskcUuun ja
on osakassopimuksen mukaan osakas Moore Stephens International Ltd:ssa.

Moore Stephens --keljulla ei ole omistusta Moore Stephens Rewinet Oy Ab:ssii. Moore Stephens
kequ mahdollistaa erilaista yhteisty6tii ja tietojenvaihtoa ketjLm sisfillii.

4 Sisfiinen laadunvarmistuqtidestelmii

Yhti6n sisiiinen laadunvalvonta toteutetaan siten, ettii kaikkien tilintarkastajien suorittama ty6 tulee
tarkastetuksi etuktiteen laaditun ohjelman mukaisesti kerran vuodessa. Jokaiselta tilintarkastajalta
kfiydiiiin l:ipil- 2 asiakasta. Yhti6n hallitus piiiittiia vuosittain kuka tai ketkfi yhti6n henki16kunnasta
suorittavat vuosittaisen laadunvalvonnan.

Laadunvalvonnasta raportoidaan hallitukselle, joke saattaa laadunvalvonnan tulosten yhteenvedon
tilintarkastajille tiedoksi. Laadunvalvonnan aikana todetut asiat otetaan huomioon toimeksiannon
seuraavien vuosien ty6n painopisteiden, laajuuden ja l£ipiviemisen suunnittelussa. Valvonnan
tulokset otetaan huomioon my6s yhti6n sis£iisessii koulutustoiminnassa
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Moore Stephens --tilintarkastuskelju tekee my6s m£ifirfidoin laadunvalvontaa. Viimeksi tiimfi
laadunvalvontatarkastus on toteutettu vuonna 20 1 4.

5. Laadunvarmistusajankohta

Tilintarkastuslautakunnan laadunvarmistusryhmii on
Stephens Rewinet Oy Ab:ssfi viimeksi vuonna 2014.

tehnyt laaduntarkastuskiiynnin Moore

6 Luettelo julkisen kaupankiiynnin kohteena olevista yhteis6ist£i seko luotto- ja
vakuutuslaitoksista, joissa tilintarkastusyhteis6 tai sen palveluksessa olevat KHT
tilintarkastajat ovat viimeksi kuluneen tilikauden aikana toinlineet tilintarkast4ina

Elecster Oyj
Yleiselektroniikka Oyj
Akaan Seudun Osuuspankki
Honkajoen Osuuspankki
lsojoen Osuuspankki
Jiimij£irven Osuuspankki
Jiimsiin Seudun Osuuspankki
Kangasalan Seudun Osuuspankki
Kiikoisten Osuuspankki
Kuhmoisten Osuuspankki
Kurikan Osuuspankki
Kyr6nmaan Osuuspankki
Lavian Osuuspankki
Luopioisten Osuuspankki
Lfinsi-Suomen Osuuspankki
Mouhijiirven Osuuspankki
Miintiin Seudun Osuuspankki
Nakkila-Luvian Osuuspankki
Oriveden Seudun Osuuspankki
Sastamalan Osuuspankki
Satapirkan Osuuspankki
Tampereen Seudun Osuuspankki
Valkeakosken Osuuspankki

7 Riippumattomuusoldeetja niiden noudattamisen valvonta

Koko henki16kunnan tulee noudattaa toiminnassaan eri lakien ja s£ifinn6sten lisfiksi seuraavia
keskeisiii periaatteita: riippumattomuus, rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja
ammatillinen kiiyttiiytyminen

Ennen toimeksiannon vastaanottamista tehdii£in arvio, liittyyk6 toinleksiantoon tekij6itii, jotka
vaarantaisivat riippumattomuuden. Toimeksiantoa ei saa vastaanottaa, jos riippumattonluus
vaarantuu. Kunkin toimeksiannon asiakasvastaava tilintarkastaja valvoo lisEiksi osaltaan
tarkastusryllmiinsa riippumattomuutta taikastusryhm&iii nimetessEiiin ja sen toiminta-aikana. Yhti6n
hallitus valvoo riippumattomuuden toteutumista osana laadunvalmistusprosessia.
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Sellaisten listattujen yhti6iden osakkeiden omistaminen, jossa yhti6 toimii tilintarkastajana, on
kielletty. Yhti6n hallitus valvoo koko henki16kunnan riippumattomuutta pyyt:imfillfi vuosittain
henki16kunnalta erilliscn kidallisen selvityksen mahdollisista riippuvuuksista, joista yhti6n hallitus
raportoi asiakasvastuullisia tilintarkastai ia.

8 Ammattitaidon ylliipitiimist£i ja kehitt£inlistii koskevat periaatteet

Ammattitaidon ylliipitfiminen ja kehittiiminen ovat toiminnan keskeisiti periaatteita. Kukin
tilintarkastaja paattfiii itseniiisesti koulutuksen painottumisesta omien tarpeiden mukaisesti.
Koulutus voi koostua ulkopuolisesta koulutuksesta, yhti6n sisiiisestii koulutuksesta tai Moore
Stephens -keljun tarjoamasta koulutuksesta. Ammattitaidon yllfipitiimiseksi katsotaan my6s
erilaisten tilintarkastusalaan liittyvien luentojen pitiiminen ja lehtiartikkeleiden kirjoittaminen.
Kukin tilintarkastaja raportoi koulutuksensa vuosittain valvontailmoituksellaan my6s
tilintarkastusvalvonnalle.

Muut ty6ntekijat kuin tilintarkastajat osallistuvat sekii ulkoiseen ettii sis5iseen koulutukseen, joiden
painopisteenEI on tilintarkastukseen, kidanpitoon, verotukseen ja yhti6oikeuteen liittyvii koulutus.
Koulutussuunnitelma miigritetHiin kullekin vuosittain

9 Toiminnan laajuutta kuvaava taloudellinen informaatio

Yhti6n liikevaihto tilikaudella 1.12.2015-30.11.2016

seuraavasti (tuhatta euroa):
I'ilintarkastus
Tilintarkastuslain mukaiset must tehtiiv£it
Verokonsultointi

Muut palvelut

oli 1 .952 tuhatta euroa T£im8 jakaantui

1.817
63
21

51

1 0. Osakkaille maksettavien palkkioiden perusteet

Yhti6n osakkailla on kiinteii kuukausipalkka, joka edellytt:iii yhti6n vahvistamien laatustandardien
noudattamista.
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