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TILINTARKASTAJAN RAPORTTI PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HALLINASTA

Ajanjakso 27.2.2018-30.11.2019

Cl2esto Oy

Olemme suorittaneet alla luetellut erikseen sovitut toimenpiteet, jotka koskevat Cl2esto Oy:n kohdennet
tua aineistotarkastusta päästöoikeuksistaja niiden hallinnasta. Raportin tarkoituksena on selvittää Cl2esto
Oy:n hallituksen kanssa sovitun toimeksiannon mukaisesti, vastaako yhtiön omistuksessa olevien päästä-
oikeuksien määrä päästöleikkuripalvelulla myytyä määrää, sekä tähän mahdollisesti liittyviä olennaisia ha
vaintoja. Toimeksianto on suoritettu erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevissa toimeksiannoissa sovellet
tavan liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 mukaisesti. Koska alla mainitut toimenpiteet eivät muodosta
tilintarkastusstandardien mukaista tilintarkastusta eivätkä ISRE- standardien mukaista yleisluonteista tar
kastusta, edellä mainittujen standardien mukaista varmuutta ei näin ollen ilmaista. 1 oimeksiannon toteutus
on kuvattu tässä raportissa emmekä vastaa tältä osin seikoista, jotka ovat mahdollisesti jääneet tarkastuksen
ulkopuolelle, muttajoilla saattaisi olla vaikutusta selvityksen lopputulokseen.

Tarkastuksemme sisälsi seuraavat toimenpiteet:

1. Selvitimme, kuinka Cl2esto Oy:ssä seurataan yhtiön omistuksessa olevien päästöoikeuksien määrää.

2. Selvitimme, onko CO2esto Oy:llä omituksessaan päästöoikeuksia 30.11.2019 tilanteessa vähintään
27.2.2018 jälkeen päästöleikkuripalvelulla myydyn määrän verran.

1-lavaintoinamme toteamme seuraavaa:

- Yhtiö ostaa päästöoikeuksia (EUA) markkinoilta. EU uudisti päästökauppajärjestelmää 27.2.2018.
Uudistuksen myötä asiakkaiden ostaessa Cl2esto Oy:ltä C02-päästöjen mitätöintipalveluja, yhtiö
pitää päästöoikeudet päästöoikeustilillään siihen saakka, kunnes ne EU-lainsäädännön puitteissa
voidaan mitätöidä siten, ettei mitätöinti vaikuta EU:n mitätöimien päästöoikeuksien määrään.

- Yhtiössä on raportein seurattu päästöoikeuksien ostoja, myyntejä ja aiemman lainsäädännön mu
kaisia päästöoikeuksien mitätöintejä toiminnan alusta, vuodesta 2016 lähtien. Ostettujen ja mitä
töityjen päästöoikeuksien määrää on voitu luotettavasti seurata EU:n päästökauppajärjestelmästä
saatavan listauksen avulla, kun taas myyntejä on voitu seurata verkkokaupan myyntiraporttien
avulla. Myyntiraportti sisältää kuluttajien verkkokauppaostokset ja yriiysasiakkaiden päästöleik
kuripalvelut.

- Tarkastukseen toimitettujen raporttien ja selvitysten perusteella voidaan todeta, että yhtiöllä
on omistuksessa 30.11.2019 tilanteessa päästöoikeuksia vähintään sen myymien C02-päästö-
leikkuripalvelujen määrän verran.

Raporttimme on tarkoitettu julkaistavaksi Cl2esto Oy:n internetsivuilla. Tämä raportti koskee vain edellä
yksilöityjä eriä, eikä se koske Cl2esto Oy:n tilinpäätöstä kokonaisuutena.

Jyväskylä 5.joulukuuta 2019
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