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Intetavanti Oyj:n yhtiokokoukselle
Olemme tarkastaneet Interavanti Oyj:n kirjanpidon, tilinpditoksen, toirnintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta
1.1.2014 - 37.12.201.4. Tilinpiiiitos sisdltdl sekd konsetnin ettl emoyhtion taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja

liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtaian vastuu
Hallitus ja toimitusjohlajavastaavat tilinpdatoksen ja toirnintakettomuksen laatimisesta 1a sita,, ette fle attavzt otkeat
ja ntttixat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinplltoksen ja toimintakettomuksen laatimista koskevien szidnnosten
ja rn:aaraysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjznpidor. jz varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jirjestdmisestd ja
toimitusjohtaja siitd, ett6 kirjanpito on lain mukainen 1a etta vardnhoito on luotettavalla tavalla jatjestetly.
Tilintatkastaj an velvollisuudet
Titntarkastajan hrlee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan h1'vin tilintarkastustavan mukaisesti ja sen
perusteella antaa lausunto tilinpiitoksestd, konsernitilinpddtoksestd ja toimintakertomuksesta. Hlwd tilintarkastLrstapa
edellyttii ammattieettisten pedaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, ett?i
saadaan kohtuullinen vafinuus siiti, ettd tiJinpiltoksessa tai toimrrtakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksid ja
ettd emoyhtion hallituksen jzisenet ja toimitusjohtfa ovat toimineet osakeyhtiolain mukaisesfl.

Tilintarkastustoimenpiteilli tulisi varmistua tilinpiiiitoksen

ja

toirnintakettomuksen lukujen

ja muiden

tietojen

oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tjltntarkastajaflh^tl<Jflt^afl 1a awtolhtn dskeisti, ettd tilinpddtoksessi
on viidrinkdytoksestd tai virheestd johtuva olennainen virheellisyys. Tawittavia tatkastustoimenpiteitd suunniteltaessa
arviotdazt myos tilinpidtoksen laadintaan ja esittdmiseen liittFvdd sisdisti va'rvortaa. Lisziksi arwioidaan tilinpdltoksen

ja

toimintakertomuksen yleistd esittdmist^p^

, tilinpiitoksen

laatimisperiaatteita sekd johdon tilinplltoksen

laadinnas sa soveltamia awtoita.

Tilintarkastus on suoritettu Suomessa noudatettavan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti. I{lsityksemme mukaan
olemme suotittaneet tartreellisen rr'aarar' tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenoiteitd lausunroamme varren.

Lausunto
Lausuntonamme esitdmme, ettd tilinpiitos ja toimintakertomus
Suomessa voimassa olevien tilinpditoksen ja
^flt^y^t
toimintakertomuksen laatimista koskevien sllnnosten 1a miLat)iysten mukaisesti okeat ja nittavat tiedot konsemin
sekl emoyhtion toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toirnintakertomuksen ja tiJinpiiiitoksen tiedot ovat

ristididattomia.
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