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TILINTARKASTUSKERTOMUS

BBS-Bioactive Bone Subslitutes Oy.i:n yhtiokokoukselle

Tilinpddtiiksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet BBS-Bioaclive Bone Substitutes Oyj:n (y-tunnus 08664514) tilinpaatdksen tilikaudelta
1.'l..-3'l.12.2019.Iilinpeatds sisehAe seka konsemin etta emoyhtion taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekA konsemin
rahoituslaskelman.

Lausuntonamme esitamme, etta tilinpaatos antaa oikean ja riittavan kuvan konsernin seka emoyhtidn toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasla Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien seennaisten mukaisestija
taynaa hkiseateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hwan tilintarkastustavan mukaisesti. HWen filintarkastustiavan
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintafuastajan velvo isuudet tilinpaAt(*sen tilintarkasluksessa.
Olemme riippumattomia emoyhtidsE.ia konsemiyrityksiste niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti,
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme tayttaneet muut neiden vaatimusten mukaiset eettiset
velvollisuutemme. Kasityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen meeren tarkoitukseen
soveltuvaa tilinlarkastusevidenssia.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyva olennainen epevarmuus

Haluamme kiinnittae huomiota toimintakertomuksen kohtaan "Kayttdpaeoma" seka liitetietojen kohtaan 'Muut liitetiedot" ja
niisse todettuihin seikkoihin yhtion kayttiipaaoman tarpeesta. Tuotanto- ja myyntitoiminnan aloittaminen ja siten myos
taseeseen aktivoitujen aineettomien hyodykkeiden tulontuottokyky on riippuvainen onnistumisessa lisarahoituksen
hankinnassa. Tama osoittaa sellaista olennaista epavarmuutta, joka saattaa anlaa merkittevee aihetta epeilla yh on kykyat
jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme eiole mukautettu teman seikan osalta.

Tilinpeetdste koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitusja toimitusjohtaja vastaavat tilinpaatoksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpeetdksen laatimista koskevien saannOsten mukaisestija tayflaa lakisAateiset vaatimukset. Hallitus
ja toimitusjohtaja vaslaavat myds sellaisesta siseisesta valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia
tlinpaatdksen, jossa ei ole vearinkaytdkseste tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyytta.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpaietostd laaliessaan velvollisia arvioimaan emoyhlidn ja konsemin kykya jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittemaan seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etta tilinpaatos
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. lilinpaatds laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos emoyhtio
tai konsemi aiotaan ourkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehde niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpeet6ksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko tilinpeatiiksesse kokonaisuutena vaerinkeytdkseste tai
virheesta johtuvaa olennaista virheellisyytte, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka sisaltaa lausunlomme. Kohtuullinen
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siita, etta olennainen virheellisyys aina havaitaan hwen
tilintarkastuslavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiai voiaiheutua veerinkdytdkses6 tai
virheesta, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdesse voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin paetoksiin, joita kayttejat tekevat tilinpeetdksen perusteella.

HWan tilintarkastustavan mukaiseen tilinlarkastukseen kuuluu, etta kaytamme ammatillista harkintaa ja sailytamme
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

. tunnistamme ja arvioimme vaarinkaytdksesta tai virheesta .iohtuvat tilinpaatdksen olennaisen virheellisyyden riskit,

suunnittelemme ja suoritamme naihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita ja hankimme lausuntomme perustaksi

tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssie. Riski siita, etta veerinkeytdkseste johtuva
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olennainen virheellisyys jee havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, ette virheeste johtuva olennainen virheellisyys jaa
havaitsematla, silld vaarinkendkseen voi liittya yhteistoimintaa, vdarentemista, tietoje; tahallista esittamette jattamista tai
virheellisten lielojen esittami$a taikka siseisen valvonnan sivuuttamista.

' muodostamme kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevanlista sisaisesta valvonnasta pysryaksemme suunnittelemaan
olosuhteisiin nahden asianmukaisel tilinta*aslustoimenpiteet mutta emme siine tarkoitukseisa, ettEi pystyisimme
antamaan lausunnon emoyhtidn tai konsemin sisaisen valvonnan tehokkuudesta.
. arvioimme sovelletlujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seke johdon tekemien kirjanpidollisten
arvioiden ja niista esitetevien tietojen kohtuullisuutta.

. teemme johtopaatoksen siita, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollul asianmukaista laatia tilinpaatOs perustuen
oletukseen toiminnan jalkuvuudesta, .ia teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteeila johtopaat6ksen siita,
esiintyykd sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liifiyvaa olennaisla epavarmuutla, joka voi antaa merkitavaa aihetta epai a
emoyhtitin tai koisernin kykye jatkaa toiminlaansa. Jos johtopaatdksemme on, ette olennaista epavarmuutta esiintyy,
meidan taytyy kiinnittaa tilintarkastuskerlomuksessamme lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaatatksessa
esitettdviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole riittdvie, mukauttaa lausunlomme. Johtopaatoksemme
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispaivaan mennessa hankittuun tilintarkastusevidenssijn. Vastaiset taDahtumat
tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiii tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioimme tilinpaatdksen, kaikki tilinpaatdksessa esitettavet fiedot mukaan lukien, yleista esittamistapaa, rakennetta ja
sise[6e ja sit5, kuvastaako tilinpaatds sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, efla se antaa oikean ia riittaten
KUVan.

. hankimme tarpeellisen maeran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia konsemiin kuuluvia yhteisdje tai
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyeksemme antamaan lausunnon konsernitilinpAdtdksestd.
Vastaamme konsernin tilinlarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta
yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa iilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta seke
merkittavisE tilintrarkaslushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan merkitavat puutteellisuudet. iotka
tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio kasittaa toimintakertomuksen.

TilinDadtdste koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpaetdksen tilintarkastuksen yhteydessa ja tate tehdessamme arvioida,
onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpaatoksen tai tilintarkaslusta suoritettaessa hankkimamme tietamyksen
kanssa lai vaikuttaako se muuioin olevan olennaisesti virheellista. Velvollisuutenamme on lisaksi arvioida, onko
toiminlakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien saannaisten mukaisesti.

Lausuntonamme esitamme, eta toimintakertomuksen ja tilinpaetoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja etta toimintakertomus on
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saanniisten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tytin perusteella johtopaetdksen, efia toimintakertomukseen sisatyvasse informaatiossa on
olennainen virheellisyys, meidan on raportoitava tasta seikasta. MeillA ei ole taman asian suhteen raportoitavaa.

Oulussa, 26. peivana maaliskuuta 2020
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