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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Oy Sea Golf Ab - nimisen yhtion yhti<ikokoukselle

T i I i np iiiit 6 k s e n t i lintar k ast us

Lausunto

Olen tilintarkastanut Oy Sea Golf Ab - nimisen yhtirin (Y-tunnus 0744528-0) tilinpiiiit<iksen tilikaudelta
1.12.2019 - 30.11.2020. Tilinpii2it<is sis?ilt?iii taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonani esitiin, ettii

tilinpiiiitos, joka osoittaa voittoa ll2 377,16 euroa, antaa oikean ja riittavan kuvan yhtidn toiminnan

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpZiiitdksen laatimista koskevien

siiiinncisten m ukaisesti j a tiiytlbd lakisbdteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelul

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyviin
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet

tilinpiiiitoksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhtiostii niiden Suomessa noudatettavien eettisten

vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen tliytt?inyt muut niiiden

vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kiisitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi

tarpeellisen m66riin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Ti linp iiiitd st ii k o s kev at h al lit u ks e n j a t o imil usj o ht aj an v e lv o llis u udet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinptiiitciksen laatimisesta siten, ettii se antaa oikean ja riittiiviin kuvan

Suomessa voimassa olevien tilinpiititdksen laatimista koskevien sii2inndsten mukaisesti jatdyttaii lakisiidteiset

vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat my<is sellaisesta sisiiisestii valvonnasta, jonka ne katsovat

tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinp?iiitdksen, jossa ei ole v?i2irinkiiytdksestii tai virheestii johtuvaa olennaista

virheellisyyttti. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinp2i?it<istli laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtidn kykya
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittiimiifln seikat, jotka liittyviit toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, etta tilinpiiatcis on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpliit<is laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhtid aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista

vaihtoehtoa kuin tehdii niin.

Tilintar kastaj an v elvollis uudet tilinpiiiitd ksen tilintar kast uks es s a

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varrnuus siite, onko tilinp2iiit<iksessii kokonaisuutena

vd2irinkliyt<iksest?i tai virheestii johtuvaa olennaista virheellisyyttii, sekii antaa tilintarkastuskertomus, joka

sisiiltiiii lausuntoni. Kohtuullinen varrnuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitii, ettd olennainen

virheellisyys aina havaitaan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.

Virheellisyyksiii voi aiheutua vtiiirinkiiytciksestii tai virheest?i, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos

niiden yksin tai yhdessii voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin piidtdksiin, joita kdyttiij?it tekeviit

tilinpiiiitdksen perusteella. Hyvdn tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettii kdytiin

ammatillista harkintaa ja siiilytan ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan.
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Tunnistan ja arvioin vearinkaytoksestii tai virheest?i johtuvat tilinpti2itoksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan niiihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitii ja
hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen mii?iriin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.
Riski siitii, ettii vii2irinkiiytciksest?i johtuva olennainen virheellisyys jii?i havaitsematta, on suurempi
kuin riski siitii, ettii virheest?i johtuva olennainen virheellisyys jiiZi havaitsematta, sillii
viiiirinkiiytdkseen voi liittya yhteistoimintaa, viiiirentiimistii, tietojen tahallista esittamette jettemistA

tai virheellisten tietojen esittiimistii taikka sisiiisen valvonnan sivuuttamista.

Muodostan kiisityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisiiiseslli valvonnasta pystydkseni

suunnittelemaan olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinii
tarkoituksessa, ettd pystyisin antamaan lausunnon yhtidn sisiiisen valvonnan tehokkuudesta.

Arvioin sovellettujen tilinpiiiitdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekii johdon tekemien

kirjanpidollisten arvioiden ja niistd esitettdvien tietojen kohtuullisuutta.

Teen johtopiiiitdksen siitii, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpiiZitcis

perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin

perusteella johtop2iiit<iksen siitii, esiintyykd sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyv?iii olennaista

epiivarmuutta, joka voi antaa merkittiiv?i2i aihetta epiiilla yhtion kykya jatkaa toimintaansa. Jos

johtopiititdkseni ofl, ettii olennaista epiivarmuutta esiintyy, minun tjd'yq3 kiinnittii2i
tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epiivarmuutta koskeviin tilinpiiiitdksessti esitetttiviin
tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat tiedot eiviit ole riittiiviii, mukauttaa lausuntoani.

Johtopiiiitdkseni perustuu tilintarkastuskertomuksen antamispiiiviiiin mennessl hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
yhti6 pysty j atkamaan toimintaansa.

Arvioin tilinpiidtdksen, kaikki tilinpiiAtdksessd esitetttiviit tiedot mukaan lukien, yleistii
esittiimistapaa, rakennetta ja sisiiltd,ii ja sitii, kuvastaako tilinpiiiitds sen perustana olevia liiketoimia ja
tapahtumia siten, ettd se antaa oikean ja riittAvan kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekd merkittiivistii tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisdisen

valvonnan merkittiiviit puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.
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