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TILINTARKASTUSKERTOMU S

Heeros oyj :n yhtitikokoukselle

Tilinpiiiittiksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Heeros Oyj:n (y-tunnus 1598868-0) tilinpiiiitdksen tilikaudelta 1.1._31.12.2020.

Tilinpiiatos sisiiltiiii sekii konsemin etta emoyhtiOn taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekii konsemin

rahoituslaskelman.

Lausuntonamme esitiimme, efia tilinpAatiis antaa oikean ja riittiviin kuvan sekti konsernin ette emoyhtidn

toiminnan tuloksesta ja tatoudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpiiltdksen laatimista

koskevien saann6sten mukaisesti ja tiiyftiii lakisiiiiteiset vaatimukset.

Tilinpiiiittistii koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpiiiitoksen laatimisesta siten, etta se antaa oikeanja riittiivan kuvan

Suomessa voimassa olevien tilinpiiiit<iksen laatimista koskevien s2i[nncisten mukaisestija tAyttaa lakisaateiset
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat my0s sellaisesta sisiiisestii valvonnasta, jonka ne katsovat
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpiiiitdksen, jossa ei ole viiiirinkiilt<iksestii tai virheestii johtuvaa
olennaista virheellisyytti.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpeat0stA laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtidn ja konsernin kykyii
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittiimaan seikat, jotka liitryyat toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, ettii tilinpiiAtds on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpiiiitds laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtid tai konsemi aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole
muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdii niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpiiiittiksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitii, onko tilinpiiiitdksessii kokonaisuutena
viizirinkiiyt<iksestii tai virheestA johtuvaa oleruraista virheellisyyttii, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisailtaa lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mufta se ei ole tae siitii, ettii olennainen
virheellisyys aina havaitaan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellislyksiii voi aiheutua viiiirinkaltiiksestA tai virheestii, ja niiden katsotaan olevan olennaisia,.jos niiden
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Lausunnon perust€lut
Olemme suorittaneet tilinta.rkastuksen Suomessa noudatettavan h) iiin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyviin

tilintarkash$tavan mukaisia velvollisuukiamme kuvataan tarkemmin kohdassa nUnturkastajan velvollisuudet

lilinpcjcitdksen tilintarkastul<sessa. Olemme riippumattomia emoyhtidstai ja konsemiyrityksistii niiden Suomessa

noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme

tayttaneet muut niiiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Kiisityksemme mukaan olemme

hanl<kineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen m?i?iriin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.
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yksin tai yhdessii voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin piiiitdksiin, joita kiiyttiijiit tekeviit

tilinpiiAtdksen perusteel la.

Hy.van tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ette kefiimme ammatillista harkintaa ja
siiilytiimme ammatillisen skeptislyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisiiksi:

. tunnistamme ja arvioimme viiArinka,,tdksestii tai virheestii johtuvat tilinpaatdksen olennaisen

virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme niiihin riskeihin vastaavia

tilintarkastustoimenpiteita ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen miiiiriin tarkoinrkseen

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. Riski siite, eftii viiiirink?iytdksesta johtuva olennainen virheellisyys
jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siitii, ettii virheestii johtuva olennainen virheellisyys j?i,ii

havaitsematta, sille viiarinkiiytdkseen voi liittya yhteistoimintaa, vaArentamis6, tietojen tahallista
esittamafta jaftZimistii tai virheellisten tietojen esittiimistii taikka sisiiisen valvonnan sivuuttamista.

o muodostamme kiisityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisiiisestii valvonnasta pystyeksemme

suunnittelemaan olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinii
tarkoituksessa, eftA pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtitin tai konsemin sisiiisen valvonnan

tehokkuudesta.

. arvioimme sovellettujen tilinpii?itdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekii johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioidenja niistii esitettAvien tietojen kohtuullisuutta.

. teemme johtopaatdksen siitii, onko hallituksenja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpiiiitds
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopAatdksen siitii, esiin0ykd sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liitfvaa olennaista
epavarmuutta, joka voi antaa merkittiiviiii aihetta epiiillii emoyhtitin tai konsemin kykyii jatkaa
loimintaansa. Jos johtopiiiittiksemme on, efte olennaista epAvarmuutta esiintly, meidiin te)4)y kiinnittaa
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epiivarmuutta koskeviin tilinpiiiit<iksessii esitettiiviin
tietoihin tai, jos epiivarmuutta koskevat tiedot eivat ole riittiiviii, mukauttaa lausuntomme.
Johtopiiiitdksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispiiiviiZin mennessii hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, eftei
emoyhtio tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioimme tilinpiliit<iksen, liitetiedot mukaan lukien, yleistii esittamistapaa, rakennettaja sisaltoAja sita,
kuvastaako tilinpiiitds sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, efta se antaa oikean ja
riittaven kuvan.

' hankimme tarpeellisen m?iAr6n tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii konsemiin kuuluvia
yhteisdja tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyaksemme antamaan
lausunnon konsemitilinpdittiiksestl. Vastaamme konsemin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnastaja
suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta Iaajuudestaja ajoituksesta
seka merkittevista tilintarkastushavainnoist4 mukaan lukien mahdolliset sisiiisen valvoman merkiftavat
puuttee llisuudet, j otka tunnistamme tilintarkastuksen aikaaa.
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Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio kiisittaii toimintakertomukseen

sisiiltyviin informaation. TilinpiiiitdstZi koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisitltyvii informaatio tilinpii[t6ksen tilintarkastuksen
yhteydessii ja tata tehdessAmme arvioida, onko toimintakertomukseen sisiiltyvii informaatio olennaisesti

ristiriidassa tilinpiiiitdksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietaimyksen kanssa tai vaikuttaako

se muutoin olevan olennaisesti virheellistii. Velvollisuutenamme on lisiiksi arvioida, onko toimintake(omus
laadittu sen laatimiseen sovellettavien sA?inndsten mukaisesti.

Lausuntonamme esitiimme, etta toimintakertomuksen ja tilinpiiAtdksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ettii

toimintakedomus on laadithr toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saannOsten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tyrin perusteella johtopaAtdksen, efta toimintakertomukseen sisiiltyviissii
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidiin on rapoftoitava tastA seikasta. Meillii ei ole ttimiin asian

suhteen raportoitavaa.
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