
TILINTARKASTUSKERTOMUS

Humppilan Vesihuolto Oy:n yhtitikokoukselle

Tilinpidttiksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Humppilan Vesihuolto Oy:n (ytunnus 0'14&384) tilinpaatoksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019

Tllinpadtos sisaltae taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitan, etta tilinpddtds, joka osoittaa voittoa 2 911,71 euroa, antaa oikean ja riittiiviin kuvan
yhtitin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpeatoksen

laatimista koskevien sddnnosten mukaisesti ja teyfiaa lakisaateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyven tilintarkastustavan mukaisesti. Hyven

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintafuastajan velvollisuudet

tilinpaataksen filintal*astuksessa. Olen riippumaton yhtiosta niiden Suomessa noudatettavien eettisten

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

mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kdsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen maaran

tarkoitukseen soveltuvaa til intarkastusevidenssiii.

Tilinpeatosta koskevat hallituksen ja toimitusjohtaian velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaaval tilinpeatoksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan

Suomessa voimassa olevien tilinpaat6ksen laatimista koskevien sddnntjsten mukaisesti ja tayftaa

lakiseateiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat my6s sellaisesta siseisesta valvonnasta,
jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpaatdksen, jossa ei ole vaarinkaytoksesta tai

virheesta johtuvaa olennaista virheellisyyta.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpeatoste laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtitin kykyd jatkaa

toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittamean seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,

ett5 tilinpaetds on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpa5tos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen

perustuen, paitsi Jos yhtid aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa

kuin tehda niin.

Tilintarkastaian velvollisuudet tilinpaatdksen tilintarkastuksessa

Tavoitleenani on hankkia kohtuullinen varmuus siite, onko tilinpaiitoksessa kokonaisuutena

vddrinkdytoksestd tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyfte, sekd antaa tilintarkastuskertomus, joka

sisaltae lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siita, efta olennainen

virheellisyys aina havaitaan hyven tilintarkastustavan mukaisesli suoritettavassa tilintarkastuksessa.

Virheellisyyksii voi aiheutua vaarinkayt6ksesta tai virheesta, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden

yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin peatdksiin, joita kayttajAt tekevat

tilinpaatoksen perusteella.
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Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ett5 keytan ammatillista harkintaa ja siilytdn
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

o Tunnistan ja arvioin vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvat tilinpeatdksen olennaisen virheellisyyden

riskit, suunnittelen ja suoritan naihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteite ja hankin lausuntoni
perustaksi tarpeellisen maeren tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenGsie. Riski siita, etta
vaarinkaytoksesta johtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta
virheeste .iohtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, silla vaarinkaytokseen voi liittyd
yhteistoimintaa, vaArentamista, tietojen tahallista esittamatta jattamista tai virheellisten tietojen
esittamista taikka sisaisen valvonnan sivuuttamista.

. Muodostan kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaiseste valvonnasta pysryakseni

suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoirnenpiteet mutta en siina

tarkoituksessa, etta pystyisin antamaan lausunnon yhtitjn sLseisen valvonnan tehokkuudesta.

. Arvioin sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistd esitettdvien tietojen kohtuullisuutta.

. Teen johtopaatoksen siita, onko hallituksen.ia toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpaatos
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopddtdksen siite, esiintyyko sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvaa olennaista epevarmuutta,
joka voi antaa merkittevaa aihetta epdillS yhtidn kykyd jatkaa toimintaansa. Jos johtopddtokseni on,

etta olennaista epavarmuutta esiintyy, minun tdytyy kiinnittdd tiliruarkastuskertomuksessa lukijan
huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaatdksessa esitetteviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat
tiedot eivat ole riittavia, mukauttaa lausuntoni. Johtopaatokseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispaivaan mennessa hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtitj pysty jatkamaan toimintaansa.

. Arvioin tilinpaatdksen, kaikki tilinpddtoksessa esitetavet tiedot mukaan lukien, yleista esittamistapaa,
rakennetta Ja sisaltoa ja sita, kuvastaako tilinpaatds sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia
siten, efta se antaa oikean ja riittavan kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta

seka merkittavista tilintarkastushavainnoista, mukaan lukieru mahdolliset sisiiisen valvonnan merkittdvdt
puutteellisuudet, jotka tunnistetban tilintarkastuksen aikana.

Humppilassa 8. toukokuuta 2020
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