
Olemme tilintarkastaneet Lounea Oy:n (y-tunnus 0139471-8) tilinpaatoksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. fi-
linpeatos sisaltae seke konsernin etta emoyhtion taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitamme, efta tilinpaatos antaa oikean Ja riittavan kuvan konsernin seka emoyhtion toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta suomessa voimassa olevien tilinpeatoksen laatimista koskevien
saannosten mukaisesti ja tayttaa hkiseateiset vaatimukset.

Lau6unnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustevan mukaisesti. Hyvan
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvatraan tarkemmin koh dassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpeetAksen tT,ntarkasluksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiosta ja konserniyrityksista niiden Suo-
messa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisestj, jotka koskevat suorittameamme tilintarkastustra ja
olemme taytteneet muut naiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Kesityksemme mukaan
olemme hankkrneet lausuntomme perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssia.

Tilinpeet6ste koskevat hallituksen ja toimitusjohtaian velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpaetoksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean.la riittaven kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten mukaisestija taytaa lakisaatei-
set vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myos sellaisesta sisaisesta valvonnasta, jonka ne
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpeatoksen, jossa ei ob vaerinkaytoksesta tai virheeste johtuvaa
olennaista virheellisyytta.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpaatosta laaliessaan velvollisia arvioimaan emoyhti6n ja konsernin kykya
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittamaen seikat, Jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, eta tilinpeatos on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpeatos laaditaan toiminnan jatku-
vuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtio tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpiat6ks6n tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko tilinpaatoksesse kokonaisuutena vaarinkaytok-
sesta tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyytta, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka sisafiae
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siita, etta olennainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksi6 voi aiheutua vaarinkaytdksesta taivirheesta, ja niiden katsotaan olevan olennaisia,los niiden
yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin paatoksiin, joita kaytta.iat tekevet titin-
paetoksen perusteella.

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, efia kayt lmme ammatillista harkintaa ja sai-
rytemme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

- Tunnistamme .ia arvioimme vearinkaytoksesta Ei virheestal johtuvat tilinpaatoksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritiamme naihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita ja
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
sia. Riski siita, etta vaerinkaytoksestl johtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, on suurempi
kuin riski siita, etta virheesta johtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, silla veannkaytokseen
voi liifiya yhteistoimintaa, vaarentamistal, tietojen tahallista esittamatta jettaimista tai virheellisten tietojen
esittemistal taikka sisaisen valvonnan sivuuttamista.
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- Muodostamme kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista siseiseste valvonnasta pystyeksemme
suunnittelemaan olosuhteisain nahden asianmukaiset tilintiarkastustoimenpiteet mutta emme siina tarkoi-
tuksessa, eta pystylsimme antamaan lausunnon emoyhtion tai konsernin sisaisen valvonnan
tehokkuudesta.

- Arvioimme sovellettujen tilinpeatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemren kir-
janpidollisten arvioaden ja niista esitettavien tietojen kohtuullisuutta.

- Teemme johtopaatdksen siitil, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpaatos
perustuen oletukseen toiminnan iatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perus-
teella johtopaatoksen siite, esiintyyk0 sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvaa olennaista
epavarmuutta, joka voi antaa merkifiavea aihetta epeilla emoyhtion tai konsernin kykya latkaa toimin-
taansa. Jos johtopaetdksemme on, ette obnnaista epevarmuutta esiintyy, meidan tayryy kiinnittaa
tilintarkastuskertomuksessamme lukUan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaatoksessa esitetteviin
tietoihin tai, los epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole riittavia, mukauttaa lausuntomme. Johtopaetok-
semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispaivaan mennessa hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtio
tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioimme tilinpaatoksen, kaikki tilinpaatoksesse esitettavat tiedot mukaan lukien, yleiste esittemistapaa,
rakennetta ja sisAlt6e ja sita, kuvastaako tilinpaetos sen perustana olevia liiketoimia,ia tapahtumia siten,
ette se antaa oikean ja riittdvan kuvan.

- Hankimme tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa lilintarkastusevidenssia konserniin kuuluvia yh-
teisoja tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta rnformaatrosta pystyaksemme antamaan lausunnon
konsernitilanpaatoksesta. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittami-
sesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muasse tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sestra seka merkittaviste tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan merkittavet
puutteellisuudet, jotka tunnastamme tilinla astuksen aikana.

M u ut r a po rto i ntiv elv o itteet

Muu informaatio

Hallitus ia toimituslohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio kasittaa toimintakertomuksen.
Tilinpaatosta koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpeatoksen tilintarkastuksen yhteydesse ja teta tehdes-
samme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpaatoksen tai tilintarkastusta
suoritettaessa hankkimamme tietamyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellista.
Velvollisuutenamme on lisaksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien saan-
nosten mukaisesti.

Lausuntonamme esitamme, etta toimintakertomuksen ja tilinpaat6ksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja etta toi-
mintakertomus on laadittu totmintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saannosten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tyOn perusteella.iohtopaatoksen, ette toimintakertomuksessa on olennainen vir-
heellisyys, metdan on raportoitava talsul seikasta. Meilla ei ole taman asian suhteen raportoitavaa.
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