
TILINTARKASTUSKERTOMUS

Humppilan Vesihuolto Oy:n yhtiiikokoukselle

Tilinpditriksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Humppilan Vesihuolto Oy:n (y{unnus 01464384) tilinpaetoksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018

Tilinpeetos sisaftea taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitan, etta tilinpaatos, joka osoittaa voittoa 15 581,42 euroa, antaa oikean ja riittavan kuvan

yhtion toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaetoksen

laatimista koskevien saann6sten mukaisesti ja teyftaia lakisaateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvan

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintafuastajan velvollisuudet

tilinpaet,ksen til,ntarkastuksessa. Olen riippumaton yhtiosta niiden Suomessa noudatettavien eettisten

vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen Eyftanyt muut ndiden vaatimusten

mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kasatykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen madrdn

tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia.

Tilinpaatiista koskevat hallituksen ia toimitusiohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpaatoksen laatimlsesta siten, etta se antaa oikean ja riittaven kuvan

Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti ja tayttaa

lakisaiateiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtala vastaavat my0s sellaisesta sisaisesta valvonnasta,

.ionka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpaiiit0ksen, jossa ei ole vaarinkaytoksesta tai
virheesta johtuvaa olennaista virheellisyyttai.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpAatosta laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtion kykya jatkaa

toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittamaan seikat, jotka liittyvet toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
efie tilinpaatos on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpaatos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen

perustuen, paitsi jos yhtio aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa taa ei ole muuta realistista vaihtoehtoa
kuin tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaetdksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko tilinpaatoksessa kokonaisuutena
vaarinkaytOksesta tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyyta, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisaltaa lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siita, etta olennainen
virheellisyys aina havaitaan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksia voi aiheutua vaarinkaytoksesta tai virheesta, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin taa yhdesse voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin peatoksiin, joita kayttajat tekevat
tilinpeat0ksen perusteella.
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Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta kaytan ammatillista harkintaa ja sailyten
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

. Tunnistan ja arvioin vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvat tilinpaatoksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelen ia suoritan naihin riskeihin vastaavla tilintarkastustoimenpiteita ja hankin lausuntoni
perustaksi tarpeellisen maaren tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siita, etta
vearinkayt6ksesta johtuva olennainen virheellisyys jae havaitsematta, on suurempi kuin riski siite, etta
virheesta johtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, sille vaarinkaytokseen voi tiittya
yhteistoimintaa, vaarentamista, tietojen tahallista esittamatta jettamista tai virheellisten tieto.ien
esittemista taikka sisaiisen valvonnan sivuuttamista.

. Muodostan kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista siseisesta valvonnasta pystyakseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaaset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siine
tarkoituksessa, etta pystyisin antamaan lausunnon yhtion sisaisen valvonnan tehokkuudesta.

. Arvioin sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seke johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niista esitettavien tieto.ien kohtuullisuutta.

. Teen johtopeetdksen saita, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpaatos
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopaatoksen siitai, esiintyyk0 sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liiftyvaa olennaista epavarmuutta,
joka voi antaa merkittavaa aihetta epailla yhtion kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtopaetokseni on,

etta olennaista epavarmuutta esiintyy, minun taytyy kiinnittaa tilintarkastuskertomuksessa lukijan

huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaatoksessa esitettaviin tietoihin tai, jos epevarmuutta koskevat

tiedot eivet ole riittavie, mukauttaa lausuntoni. Johtopaatokseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen

antamispaivaan mennesse hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet

voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhti0 pysty jatkamaan toimintaansa.

. Arvioin tilinpeatoksen, kaikki talinpaatoksessa esitettavet tiedot mukaan lukaen, yleiste esiftamistapaa,

rakennetta ja sisaltoa ja sita, kuvastaako tilinpaatos sen perustana olevia liiketoimia.ia tapahtumia

siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta

seke merkittaviste tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset siseisen valvonnan merkittavat

puutteellisuudet, jotka tunnistetaan tilintarkastuksen aikana.

Hum ilassa 23. huhtikuuta 2019
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