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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Codeo Oy:n yhti6kokoukselle

Tilinp:i:it6ksentilintarkastus
Lausunto
Olin tilintarkaslanut Codeo Oy:n (y-tunnus 2421666-6) tilinpiiiit6ksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2017.Tilinpiiat6s sisiltiiii taseen
tuloslaskelmanja liitetiedot.
Lausuntonani esitiin, ettii tilinpiii[6s

antaa oikean ja riitt:iv:in kuvan yhti6n toiminnan ]u]oksesta ja ta]oude]]isesta

asemastaSuomessavoimassa olevien lilinpliiiL6ksen laatimisla koskevien siiiinn6sten mukaisesti ja tiiylliiii lakisiiiiteiset
vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Omensuorittanut tilintarkastuksen Suomessanoudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyviin lilintarkastustavan
mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa 77//n/a/'fasraya/ t,e/vo//fsz/z/de/////npdd/dhe/z ////n/areas/zlkfessa.
OmenMppumaton yhti6sta niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani
tilintarkastustaja olin liiyttiinyt muut niiiden vaatimusten mukaisel eettisetvclvollisuuteni. Kiisitykseni mukaan olin hankkinut
lausuntoni perustaksi taipeellisen miiiiriin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Tilinp£i£itiist:ikoskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpiiii16ksen laatimisesta siren, ettii se antaa oikean ja riittiivEin kuvan Suomessa

voimassa olevien tilinpiiiit6ksen laatimista koskevien siiiinn6stenmukaisestija Liiytttiii lakisiiiiteiset vaatimukset.
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavalmy6s sellaisesta sisiiisestii valvonnasta, jonka nc katsovat laipeclliseksi voidakseen

laatia tilinpiiiit6ksen, jossa ei ole viiiirinkiiyt6ksesLii tai virheestii johtuvaa olin naisLavirheellisyyttii.

Hallitus ja [oimitusjohtaja oval ti]inpiiiit6stii ]aatiessaanve]vo]]isia awioimaan yhti6n kykyii jatkaa toimintaansaja
soveltuvissa tapauksissaesittiimiiiin seikat,jotka liittyviit toiminnan jatkuvuutecn ja siihen, ettii tilinpiiiit6s on laadittu
loiminnan jalkuvuuleen pcrustuen. Tilinpiiiit6s laaditaan toiminnan jatkuvuuleen perustuen, paitsi jos yhti6 aiolaan
purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehd:i din.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinp:i:it6ksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitii, onko tilinpiiiit6ksessii kokonaisuutena viiiirinkiiyt6ksestii tai
virheestii johtuvaa olennaista virheellisyyLtii, sikh antaa tilintarkastuskertomus, joka sisHltiiii lausuntoni. Kohtuullinen

varmuuson korkeavarmuuslaso,
muttase ei ole lae siitii, eltii olennainen
virheellisyysaha havaitaanhyviin
lilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tijintarkastuksessa. Virheellisyyksiii voi aiheutua v:iiirinkiiyt6ksestii tai
virheestii, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessii voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin piiiit6ksiin, joita kiiytt:ijiit tekeviit tilinpiiii16ksen perusteella.

Hyviin tilintarkastustavan
mukaiseentilintarkasLukseen
kuuluu, ettii kiiytiin ammatillistaharkintaaja siiilytiin
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisiiksi:
e

tunnistan ja arvioin viiiiHnkiiy[6ksestii tai virheestii johtuva] ti]inpiiiit6ksen o]ennaisenvirhee]]isyyden riskit,
suunnittelen ja suoritan niiihin riskeihin vasLaavia tilintarkastustoimenpiteitii

ja hankin lausuntoni perustaksi

tarpeellisenmii:irvin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.Riski siitii, ettii viiiirinkiiyt6ksestii johtuva
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olennainen virheellisyys jiiii havaitsematta, on suurempi kuin risks siitii, ettii virheestii johluva olennainen
virheellisyys j:iii havaitsematta,sillii viiiirinkiiyt6kscen voi liittyii yhteistoimintaa, viiiirentiimistii, tietojen lahallista
esittiimiittii jiiltiimistii tai virheellisten tietojen esittiimistii taikka sisiiisen valvonnan sivuuttamista.
muodostan k:isityksen tilintarkastuksen kan nalla relevantisLasisiiisestii valvonnasta pystyiikseni suunnittelemaan

olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinii larkoituksessa, ettii pystyisin
antamaan lausunnon yhti6n sisiiisen valvonnan tehokkuudcsta.
e

arvioin sovellettujentilinpiiii16ksenlaatimisperiaatleidenasianmukaisuutLa
sekiijohdon tekemienkirjanpidollisten
arvioiden ja niistii esitetLiivien tietojen kohtuullisuutta.

teenjohtopiiiit6ksen siitii, onko hallituksenja toimitusjohtajanollut asianmukaistalaatia tiJinpiiiit6sperustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopiiEiL6ksensiit:i,

esiintyyk6 sellaista tapahtumiin lai olosuhteisiin liitlyvliii olennaisla epiivarmuutta, joka voi antaa merkitttiviiii
aihelta epiiillii yhti6n kykyii jalkaa toimintaansa. Jos johtopiiiit6kseni on, cttii olennaistaepiivarmuutta esiintyy,
minun [iiytyy kim niLtiiii ti]intarkastuskertomuksessani

]ukijan huomiota epiivarmuutta koskeviin Li]inpEiiit6ksessii

esitett:iviin tietoihin tai, jos epiivarmuutta koskevat tiedot eiviit ole riittiivili,

Johtoptiii16kseni

perustuvat

Lilintarkastuskertomuksen antamisp:iiviian

mukauttaa lausuntoni.

mennessii

hankittuun

[ilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai o]osuhteet voivat kuitenkin johLaa siihen, ettei yhti6 pysty

jatkamaantoimintaansa.
arvioin tilinpiiiit6ksen, kaikki tilinpiiii16ksessiiesitettiiviit tiedot mukaanlukicn, yleistii esitliimislapaa, rakennetta
ja sisiilL6fija sit:i, kuvastaako tilinpiiiit6s sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siren, ettii se antaa oikean

ja riittiivin kuvan.
Kommunikoin hallintoelinlen kanssa muun muassa liJintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekii
merkiLtiivistii tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisiisen valvonnan merkittiviit puutteellisuudet, jolka
Lunnistantilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muuta seikkaa koskeva lis:itieto
Tilinpiiiit6ksen vertailutiedot oval tilintarkastamattomia. Lausuntoaniei ole mukautettu tiimiin seikan osalta
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