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TILINTARKASTUSKERTOMUS
CodeoOy:n yhti6kokoukselle
Tilinp:i:it6ksentilintarkastus
Lausunto
Olen tilintarkastanul Codec Oy:n (y-tunnus 2421666-6) tilinpii:it6ksen Hikaudelta 1.1.--31.12.2018.Tilinpiiiit6s sisiiltiiii [aseen

tuloslaskelman
ja liitetiedot.
Lausuntonani esitiin, ettii tilinpiiiiL6s antaa oikean ja riiltiivlin kuvan yhti6n toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemastaSuomessavoimassa olevien tilinpiiiit6ksen laatimista koskevien stiiinn6sten mukaisesti ja tiiyttiiii lakisiiiiteiset
vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olin suoriLtanut tilintarkastuksen Suomessa noudateLtavan hyv:in tilintarkaslustavan mukaisesti. Hyviin tilintarkasLustavan
mukaisia velvollisuuksiani

kuvataan tarkemmin

kohdassa 7?/fn/alum/adam I'e/vo//lszlzldef f//fnpdd/deen

f//fn/areas/zlksessa.

glen Hppumaton yhti6stii niiden Suomessanoudatettavien eettisten vaalimusten mukaisesli, jotka koskevat suorittamaani
lilintarkastustaja olen liiyttiinyt muut niiiden vaalimusten mukaiset eettiset velvoUisuuteni. Kiisitykseni mukaanolin hankkinul
lausuntoni perustaksi tarpeellisen miiiiriin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Tilinp:i£it6st:i koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimilusjohtaja vastaavat tilinpiiiit6ksen laatimisesta siren, ettii se antaa oikcan ja riittiiviin kuvan Suomessa

voimassa olevien tilinpiiaL6ksen laatimista koskevien siiiinn6sten mukaisesti ja tiyttiiii lakisiiiteiset vaaLimukset.
Hallitus ja toimitusjohtaj a vastaaval my6s sellaisesLasisiiisestii valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeell iseksi voidakseen
laatia tilinpiiii16ksen, jossa ei ole viiiirinkiiy16ksestii tai virheesLii johtuvaa olennaista virheellisyyttii.

Hallitus ja toimituqohtaja oval [ilinptiiit6stii laatiessaanve]vo]]isia arvioimaan yhti6n kykyii jatkaa toimintaansaja
soveltuvissatapauksissaesittiimiiiin seikat,jolka liittyviit toiminnan jalkuvuuLeenja siihen, ettii tilinpiiiit6s on laadittu
loiminnan jatkuvuuteen perusluen. Tilinpiiiit6s laadilaan toiminnan jaLkuvuuLecnperustuen, paitsi jos yhti0 aiotaan
purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdii din.

Tilintarkastajan velvollisuudettilinp:i:itdksen tilintarkastuksessa
Tavoitleenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitii, onko tilinpiiii16ksessii kokonaisuutena viiiirinktiy16kscstii tai
virheest:i johtuvaa olennaista virheellisyytt:i, sekii antaa Lilintarkastuskertomus,joka sisiilLiiii lausuntoni. Kohtuullinen

varmuuson korkeavarmuustaso,
muttase ei ole tae siitli, ettii olennainen
virheellisyysaha havaitaan
hyvfin
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassatilintarkastuksessa. Virheellisyyksiii voi aiheutua viiiirinktiyt6kseslii tai
virheestli, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin piiiit6ksiin, joita kiyttiijiit lekeviit lilinpii:it6ksen perusleella.
Hyviin

tUintarkastustavan

mukaiseen

lilintarkastukseen

kuuluu,

ettii

kiiytiin

ammatillista

harkintaa

ja

sEiiJytiin

ammatillisen skeptisyyden koko lilintarkastuksen ajan. Lisiiksi:
[unnistan ja arvioin viiiirinkiiyt6kses]ii tai virhcestii johtuvat ti]inpiiiit6ksen o]ennaisen virhee]]isyyden riskit,
suunnittelen ja suoritan niiihin riskeihin vastaavia lilintarkastustoimenpiteitii ja hankin lausuntoni perustaksi
[arpeellisenmiiiiriin tarkoitukseen sove]tuvaaLi]intarkastusevidenssiii.Riski siitii, ettE]viiiirinkiiy[6kseslEIjohtuva
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olennainen virheellisyys jin havaitsematla, on suurempi kuin risks siiLii, ettii virheestii johtuva olennainen
virheellisyys jii£ihavaitsematta,sillii viiiirinkiiyt6ksecn voi liittyii yhteistoimintaa,viiiirentiimistii, tietojen tahallista
esittEimiittiijiittiimistii tai virheellisten tietojen esittiimistii taikka sisiiisen valvonnan sivuuttamista.
muodostan kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisiiisestii valvonnasta pystyiikseni suunnittelcmaan

olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutla en siinii Larkoitukscssa,ettii pystyisin
antamaan lausunnon yhti6n sisiiisen valvonnan tehokkuudesta.

arvioin sovellettujcn tilinpiiiit6ksen laatimisperiaatteidenasianmukaisuultasekiijohdon tekemienkirjanpidollisten
arvioiden ja niistii esitettlivien tietojen kohtuullisuutta.
e

teen johtopiiiit6ksen siitti, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaistalaatia tilinpiiiit6s perustucn
oletukseenloiminnan jatkuvuudesta,ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssinperusteellajohtopliiit6ksen siit:i,
esiintyyk6 sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyviiii olennaista epiivarmuutta, joka voi antaa merkittiivliii
aihetta epiiill:i yhti6n kykyii jatkaa toimintaansa.Jos johtopiiiit6kseni on, ettii olennaistaep:ivarmuutta esiintyy,
minun tiiytyy kim nitLiiii Lilintarkastuskertomuksessani
lukijan huomiola epiivarmuuttakoskeviin [ilinpiiiit6ksessii
esitettiiviin tietoihin tai, jos epiivarmuutta koskevat tiedot civlit ole riittiivi:i,

Johtopiiiit6kseni

perustuvat

tilintarkastuskertomuksen

antamispiiiviiiin

mukauttaa lausuntoni.

mennessii

hankittuun

tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuilenkin johtaa siihen, ettei yhti6 pysty

jatkamaantoimintaansa.
e

arvioin lilinpiiiit6ksen, kaikki tilinpiiEi16ksessiiesiteLtiiviit tiedot mukaan lukien, yleistii esittiimistapaa, rakennelta
ja sisiilt6}i ja sitii, kuvastaako tilinptiiit6s scn perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, cttii sc antaa oikean

ja riittiiviin kuvan.
Kommunikoin hallintoelinlen

kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnilellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekii

merkittiivistii tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolHset sisiiisen valvonnan merkittiiviit puuueellisuudet,jotka
tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Tampere 25. helmikuuta 2019

Miikka Salonen
HT-tilintarkastaja
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