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DocuSign Envelope lD: D65FB34C-9583-4D54-81 D3-04EBEB764E0A

, Remedy Ente¡'tainmenl'Oy, 1 017 27 8-9 Tirinpäätös i.t .zotø - 31,.12.i016

Toimi nta kertomus ti lika ude lta 1.'1.2O'l 6 - 3'1.1 2.201 6

Olennaiset tapahtumat ja seikat

Vuonna 2016 yhtiö jatkoi pelikehitystoim¡ntaa. Tämä toim¡nta s¡sälsi niin käynnissä olevia, kuin uusia projekteja,
sekä aikaisempina vuosina julkaistujen tuotteiden myyntiå eri jakelukanavissa. Yhtiön tilan ja toiminnan kannalta
tärkeät seikat käyvät ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta li¡tteineen.

Yht¡ön tuloskehitys ja tärke¡mmät tunnusluvut

Yhtiön liikevaihto oli 16.413.999,57 euroa ja til¡kauden voitto oli 3.165.975,00 euroa. L¡ikevo¡tto/-tappio t¡l¡kaudelta
oli 3.945.893,59 euroa ja sen osuus liikevaihdosta 24,O4o/o. Oman pääoman tuottoprosentti ilman satunnaisia er¡¿i
oli 57,84 %. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden lopussa o\i74,11 o/o.

Tilikausi 20t6 20t5 2014
Liikeva ihto
Liikevoitto/-ta ppio
Liikevoitto/-tappio %
Oman pääoman tuotto %
Omava ra isuusaste

16 4r3 999.57
3 945 893.59

24.O4%
57.84 %
74.r1%

13 745 1,33.94
831 8r.r..92

6.05 %
t4.17 %
67.06%

11 941. 590.84
1.97 685.43

1.66%
2.64%

69.40 Yô

Yhtiön palkat ja palkkiot sivukuluineen tilikaudelta olivat 8.447.657,24 ewoaja henkilöstö keskimäärin '123.

Tilikausi 20t6 20L5 20L4
Palkat ja palkkiot sivukuluineen
Henkilöstöä keskimää rin

8 447 657.24
!23"

7 944 902.84
126

7 003 660.2t
!22

a) Vuodesta 2016 alkaen henkilöstön kesk¡màärä¡nen lukumäãrä t¡l¡kaudella on laskeltu siten, että henk¡löstön määrä kunk¡n kuukauden lopussa
lasketaan yhteen ja nâ¡n saatu summa jaetaan kuukaus¡en lukumäärällä. Aiemp¡na vuos¡na luku on saalu laskemalla t¡likauden alun ja lopun
henk¡löstön määrä ja jakamalla saâtu luku kahdella. Jos 2016 laskettais¡¡n samalla tavalla ku¡n a¡ka¡semm¡n, olisi luku 128.

Arv io todennä köisestä kehityksestä

Yritys jatkaa video- ja tietokonepelien kehitystä ja kaupallistamista.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijö¡stä

Yrityksen toimintaan itsenäisenä pelinkehittäjänå liittyy sekä sisäisiä että ulkoisia riskejä ja epävarmuustekijöitä.
Sisäisistä riskeistä merkittävimmät liittyvåt teknolog¡an kehitykseen ja tuotekehitykseen. Ulkoisista risk¡tekûö¡st¿i
merkittävimmät l¡¡ttyvät kumppanien liiketoiminnan keh¡ttymiseen, sekä pelialan yleiseen kilpailulliseen ja
liiketa lo ude lliseen kehitykseen.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoim¡nnan laajuudesta

Merk¡ttävä osa yrityksen toiminnasta on T&K toimintaa. Tutkimus- ja kehltystoiminnan kulut on kirjattu vuosikulu¡ks¡.
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' Remedy Entertainment Oy, 1017 27 8-9 Tilinpäätös 1.1.2016 - 31.12.2016

Yht¡ön osakkeet

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiö on hankkinut tilikauden aikana yhteensä 128.000 omaa osaketta. Osakkeista maksettu vastike oli vuonna
2016 687.34O,71 ewoa. Osakkeet on hankittu suunnatusti yhtiön palveluksesta poistune¡lta työntek¡jöiltä, ja
hankinnat on toteutettu hallituksen päätöks¡llä varsinaisen yhtiökokouksen 23.6.2015 antaman valtuutuksen nojalla

Yhtiö on antanut vakuudellista lainaa yhtiön työntekijöille yrityksen osakkeiden hankkimista varten. Lainaa on
annettu sekä aikaisempiin anteihin, että vuonna 2016 tapahtuneiden yksityishenkilöiden välisiin kauppoihin.
Kaikkiaan annettujen osakasla¡nojen yhteisarvo 31 .'12.2016 ol¡ 43.074,08 euroa, josta ¡äh¡p¡iriksi laskettaville 0
euroa. Lainoista on tehty erilliset lainasopimukset. Lainojen takaisinmaksuaika on maksimissaan 10 vuotta ja korko
on kiinteä 3 prosenttia. Kukin lainaa ottanut merkitsijä on pantannut merk¡tsem¿insä osakkeet yhtiölle lainan
takais¡nmaksun vakuudeksi. Yht¡ölle pantattujen osakkeiden lukumäärä on 43.20O kpl vastaten 3,9%:a yhtiön
kaikista osakkeista. Pantti vapautuu, kun merkitstä on maksanut koko lainamäärän takaisin yhtiölle.

Yht¡öllä on hallussaan omia osakkeita 31 .12.2016 seuraavasti:

M äärä
Kpl
206.570

Osuus
osakkeisl,a
18,75 o/o

Yht¡öllä on31 .12.2016 yhteenså 1.101.800 osaketta. Kaikki osakkeet ovat samaa sarjaa

Voimassa olevat antiva ltuutukset

Yrityksen yhtiökokous on 23.6.2015 pitämãssään kokouksessa valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 100.000
kappaletta osakkeita. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Voimassa olevat opt¡o-o ikeudet

Yhtiöllä on yksi voimassa oleva osakeperusteinen optio-oikeuksin toteutettu kannustinohjelma, jonka ehdot Yhtiön
hallitus on hyväksynyt 31 .3.2014 yhtiön yhtiökokouksen 7.5.2013 myöntämän valtuutuksen nojalla ja päättänyt
samalla antaa enintään 100.000 optio-oikeLrtta erill¡sten päätösten mukaisesti n¡mettäv¡lle optionhaltijoille. Optio-
oikeudet annetaan vastikkeetta osakkeenomistaj¡en merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen nimeämille yhtiön
avainhenkilöille. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 100.000 yhtiön uutta tai sen hallussa
olevaa omaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien Osakkeiden merkintäaika on 1.6.2014-31.12.2017 ja kunkin
osakkeen merkintähinta 5,00 euroa. Yhtiön hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta avainhenkilöille. Hallitus
päättää myös yhtiölle myöhemmin mahdollisesti palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta. Mahdollisilla
osingonjaoilla ei ole vaikutusta merkintàhintaan.

Hal litukse n es itys yhtiö n voittoa/ta ppiota koskev ista toimen p ite istä

Tilikauden voitto on 3.165.975,00 euroa. Hallitus es¡ttää, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiön organisaatio ja tilintarkastajat

Tero Virtala aloitti yrityksen toimitusjohtajana 11.8.2016. Toimitusjohtajan tehtävistä huolehti 10.8.2016 asti
yrityksen hallitus. Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Markus Mäki (pj), Michael Capps (31.8.2016 asti), Ossi
Pohjola (8.4.2016 alkaen) ja Christian Fredrikson. Tilintarkastajana on toiminut tilikauden aikana KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab. Pãävastuullinen tilintarkastaja on KHT Jorma Nurkkala.
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1.1.2016 - 31 12.2016 1.1.2015 - 31.12.2015

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut

246 905,33

-45 655,85
-1 411832,31

33 319,64

-19 492,33
-2 044 991,14

-1 457 488,16

-6 846 420,15

-1 199 480,27
-401756,82

-2064 483,47

-6 325 786,77

-1 229 590,87
-389 525,20

-8447 657,24

-170 034,03

-7 944902,84

-179 866,22
-170 034,03

-2 639 831,88
-179 866,22

-27s7 389,13

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille

151904,20

-359 349,40

16 037,13

-107 936,31

Tuloverot
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -572 473,39 0,00
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VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

PYSWÄT VASTAAVAT YHTE ENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset

VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

77 943,68 130162,00
77 943,68

296 657,03

130162,00

359 701,99
296 657,03 359 701,99
374600,71

43 074,08
206 088,65

489 863,99

133 556,32
230 705,08

249162,73

57 488,42
49 227 30

111248,96

364261,40

1482002,00
93 474,02

182 666,81
217 964,68

10 348 348,45
1758142,83
5 427 189,34

t0 815 7 549 593
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OMA PAÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Muut rahastot (oy)

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muut rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMAYHTEENSA

8220,00
38 005,00

373 452,60

8 220,00
38 005,00

273 930,10
373 452,60

3 949 955,63
3 165 975,00

273 930,10
4 330 939,40

739 912,74
7 535 608,23

0,00
1 022317,14

281 343,59
182268,31

2 168 539,30

5391007,24

226 800,00
0,00

453 931,69
150 062,28

1 817 656,35
3 654 468,34 2 648 450,32
3 654 468,34 2 648 450,32
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Remedy Entertainment Oy, 1 017 27 8-9

RAHOITUSLASKELMA
Liiketoiminnan rahavirta:

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut

Tuloslaskelman liikevaihto
Myyntisaa misten m uutos
Saadut ennakot

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut
Tuloslaskelman liiketoiminnan muut tuotot

Maksut liiketoiminnan kuluista
Tuloslaskelman aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot
ALV-saamisten muutos
Henkilöstökulut
Ulkopuoliset palvelut
Liiketoiminnan muut kulut
Ostovelkojen muutos
Em. erien osuus siirtoveloista, muutos
Em. erien osuus siirtosaamisista, muutos

Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut korot ja rahoituskulut liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot

Tuloslaskelman tuloverot, tilikauden verot
Välittömien verojen osuus siirtoveloista, muutos

Muiden saamisten muutos
Muiden velkojen muutos

lnvestointien rahavirta:
INVESTOINTI EN RAHAVIRTA

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit ja
luovutustulot

Tuloslaskelman poistot

ïilinpäätös 1 .1 .20'16 - 31.12.2016

6133 621,63
'18 860 830,29
16 413 999,57

1 424 513,58
1 022 317,14

246 905,33
246 905,33

-12 621 315,0'1
-45 655,85
17 609,85

-8 447 657,24
-1 411 832,31
-2 639 83'1,88

-172 588,10
29 726,43
48 914,09

151904,20
-359 349,40
-414 315,70
-572 473,39
158153,69
73 757,06

195 208,86

1493265,25
13 782 502,46
13 745 133,94

37 368,52
0,00

33 319,64
33 319,64

-12 875 131,84
-19 492,33

6 682,41
-7 944 902,84
-2 044 991,14
-2757 389,13

267 205,82
-327 517,79

-54 726,84
16 037,13

-107 936,31
0,00
0,00
0,00

-63 619,81
708 093,98

Pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden muutos

-54 770,75
-54 770,75

-170 034,03
115 263,28

-1 157 691,77
99 522,50
90 482,24

-687 340,71
-226 800,00

0,00
-433 555,80

5 427 189,34
4 921 159,11

10 348 348,45

-103 664,79
-103 664,79

-179 866,22
76 201,43

-589 188,41
26 383,00
37 577,79

-217 789,20
0,00

-226 800,00
-208 560,00

4 626 777 ,29
800 412,05

5 427 189,34

Rahoituksen rahavirta :

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen oman pääoman lisäys
Muiden lainasaamisten muutos
Omien osakkeiden hankkiminen ja myynti
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Pitkäaikaisten lainojen muutos
Maksetut osingot ja muu voitonjako

Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos - alkusaldo
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos - loppusaldo
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Remedy Entertainmenl Oy, 1 017 27 8-9 Tilínpäätös 1.1 .2016 - 31.12.2016

:TILINPAATOKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon
vähennettynä suunn¡telman mukaisilla poistoilla.

Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Päättyneen ja edellisen tilikauden tietojen keskinäinen
vertailukelpoisuus

Yhtiö on muuttanut kirjauskäytäntöä työsuhdeasuntovuokrien kirjaamisessa, ja tästä syystä liiketoiminnan
muissa kuluissa on vertailutilikauteen verrattuna 500.000 euroa vähemmän kuluja, ja henkilöstökuluissa
vastaavasti enemmän kuluja. Vertailuvuoden (2015) henkilöstöasuntovuokrat olivat 614.850,91 euroa.

Ulkomaanraha n määräisten erien kurssausperusteet
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja pankkisaamiset on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin.
Ulkomaanrahan määräiset velat on arvostettu kirjauspäivän kurssiin, joka ei olennaisesti eroa tilinpäätöspäivän
kurssista.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Muut aineettomat hyödykkeet, 3-5 v. tasapoisto
Koneet ja kalusto, 25% menojäànnöspoisto

Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitto
Saadut tuet
Muut liiketoiminnan tuotot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet, yhteensä
Hankintameno '1 .1.
Lisäykset tilikauden aikana
Tilikauden poistot

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto, yhteensä

Hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Tilikauden poistot

Siirtosaamisten olennaiset erät
Jaksotetut henkilösivukulut
Muut jaksotetut kulut
Jaksotetut tuotot
Yhteensä

Arkistoviite: 201 6-009

246 905,33
211 083,59

32,26
35 789,48

77 943,68
77 943,68

130162,00
25 723,68

-77 942,00

296 657,03
296 657,03
359 701,99

29 047,07
-92 092,03

15 517,71
95 731,25

0,00
111 248,96

33 319,64
0,00

6 192,93
27 126,71

130162,00
130162,00
182702,00

'1s '150,00
-67 690,00

359 701,99
359 701,99
383 363,42

88 514,79
-112176,22

64 431,80
118145,97

89,04
182 666,81
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Remedy Entertainmenl Oy, 1 017 27 8-9 Tilinpäätös 1.1.2016 - 31.12.2016

LIITETIEDOT 31Jt2.2016 31.12.2015
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LI ITETIEDOT

oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä: 7 535 608,23 s 3g1 0or,24
Osakepääoma

2001 Osakepääoma 8 220,00 B 220,00
Oma pääoma, Rahastot

2021 Ylikurssirahasto 38 005,00 38 005,00
2061 sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 373 452,60 273 930,10

Edellisten tilikausien voitto/tappio
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 5 070 852,14 4 7s7 288,60
2261 Osingonjako -433 5SS,B0 -208 560,00
2265 Omista osakkeista maksettu määrä -687 340,71 -217 789,20

Tilikauden VoittoiTappio 3 165 975,00 739 912,74

VAKUU DET JA VASTUUS ITOUMU KSET
Annetut vakuudet vakuuslajeittain

Muut annetut vakuudet
Lainat rahoituslaitoksilta, annetut kiinnitykset

Luottokorttilimiitti 456.000 euroa (käytössä 1 8.923,52 euroa)
Edellä mainittujen vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä; 1

206 088,65

4 kpl haltijavelkakirjoja á 500.000 euroa

Taloudelliset vastuut joita ei ole merkitty taseeseen
Määräaikaisiin toimitilavuokrasopimuksiin liittyvät vastuut ovat yhteensä 738 256,63 euroa, sis alv. (17
kuukautta).

Siirtovelkojen olennaiset erät
Palkat sosiaalikuluineen
Muut jaksotetut kulut
Yhteensä

LI ITETIEDOT HENKILÖSTÖS:Tå ¡N TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ
Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät

Tilikauden aikana palveluksessa olleiden toimihenkilöiden
lukumäärä keskimäärin

Osakaslainasaam isten erittely
Lähipiiriin kuuluvilta
Muilta

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet

13:5 $ JAKOKELPOI VAPAASTA OMASTASESTA

Vapaa oma pääoma
Voitonjakokelpoiset va rat

2061 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio
2261 Osingonjako
2265 Omista osakkeista maksettu määrä
23Tl Tilikauden voitto

1 918 151,47
250 387,83

2 168 539,30

123,00

0,00
43 074,08

265 018,00

7 489 383,23

373 452,60
5 070 852,14
-433 555,80
-687 340,71

3165 975,00

1 650 876,32
166 780,03

1 817 656,35

230 705,08

126,00

0,00
'133 s56,32

222 324,00

5 344782,24

273 930,10
4 757 288,60
-208 560,00
-217 789,20
739 912,74
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka:

Aika:
l-DocuSlgned by:

l Tr'-V:rt*
hls'in',t';ra"
toimitusjohtaja

-Docuslgned 
by:

I o* P.Aì"¿*

bssTPurïsfå
hallituksen jäsen

February t4, 20L7 I 07:26 Psr

OæuSlgned by:

Espoo

/-DocuSlgned by:

I U^tl-, * (wlnlsow
bntlgngm'Pibdrikson

hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka þ7rlq/h"'
/ z/ /?

la
KPM Oy, KHT-yhteisö



DocuSign Envelope lD: D65FB34C-9583-4D54-81 D3-04EBEB764E0A

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

Tilinpäätös
Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
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Tositteet
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T¡ I i nta rkastu s ke rto m u s
Remedy Entertainment Oy: n yhtiökokoukselle
T i I i n päätöksen ti I i nta rka stu s
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Remedy Entertainment Oy:n (y{unnus 1017278-g) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-
31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mu-
kaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Ti I i n päätöstä koskevat hal I itu ksen ja toi m itusjohtajan velvol I isu udet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija täyttää lakisäätei-
set 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 yhtiön 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 yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvoll isuudet til inpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin-
päätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säi-
lytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. 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.
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- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi-
tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-
janpidollisten 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 perus-
teella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopää-
töksemme or, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytW kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätök-semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö
pysty jatkamaan toim intaansa.

- 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.

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

M u u t ra po rto i ntiv elv o itteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen
sisältyvän informaatíon. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yh-
teydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toímintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikut-
taako 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 toi-
mintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä infor-
maatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian
su hteen raportoitavaa.
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