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Till BorgA - Sibbos fiskeriomride - beniimnda offentligriittsliga ftrenings medlemmar

Revision av bokslutet

Uttalande

Jag har utfiirt en revision av bokslutet fiir Borgi - Sibbos fiskeriomride - beniimnda offentligrlittsliga ldrening (Fo-

nummer 2537503-6) ftir riikenskapsperioden 1.1.2019 - 31.12.2019. Bokslutet omfattar balansrdkning, resultatrdkning

och noter till bokslutet.

Enligt min uppfattning ger bokslutet, som uppvisar ett Overskott ph 112 146,52 euro, en rdttvisande bild av ftireningens

ekonomiska stIllning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gdllande

upprlttande av bokslut och det uppf,ller de lagstadgade kraven.

Grundfir uttalandet

Jag har utftrt min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Mina skyldigheter enligt god revisionssed

beskrivs nirmare i avsnittet Revisorns slcyldigheter vid revision ov bokslutet Jag iir oberoende i fdrhillande till
ftireningen enligt de etiska kraven i Finland som gdller den av mig utftrda revisionen och jag har i Ovrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhtimtat air tillrackliga och iindamtlsenliga som

grund fbr mina uttalanden.

SE relsens och ver ksumhetsledarens ansvar fi r bo ks lutet

Styrelsen och verksamhetsledaren ansvarar fbr upprdttandet av bokslutet och ftir att bokslutet ger en riittvisande bild i
enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gillande upprdttande av bokslut samt uppryller de lagstadgade kraven.

Styrelsen ansvarar 6ven ft)r den interna kontroll som den bedOmer 6r nOdvdndig ft)r att uppriitta ett bokslut som inte

innehiller nigra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pt oegentligheter eller pA fel.

Vid upprtittandet av bokslutet ansvarar styrelsen for bedOmningen av frreningens ftirmiga att fortsiitta verksamheten.

Den upplyser, nh? si Ar till,irnpligt, om ftirhtllanden som kan piverka ftirmlgan att fortslitta verksamheten och att

anvlinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte om man avser att likvidera
ftireningen, upphOra med verksamheten eller inte har nAgot realistiskt alternativ till att gOra ntgot av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision uv bokslutet

Mitt mll iir att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehiller nAgra vf,sentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror pt oegentligheter eller pi fel, och att l6mna en revisionsberiittelse som innehiller
mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en hOg grad av stikerhet, men iir ingen garanti fOr att en revision som utfbrs enligt
god revisionssed alltid kommer att upptdcka en viisentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppstl pi
grund av oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirviintas
plverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i bokslutet. Som del av en revision enligt god

revisionssed anvander jag professionellt omd0me och har en professionellt skeptisk insttillning under hela revisionen.
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Dessutom:

. Identifierar och bedOmer jag riskerna fdr vlisentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror pi oegentligheter
eller pt fel, utformar och utftir granskningsttgiirder bland annat utifr&n dessa risker och inhiimtar revisionsbevis som ?ir

tillriickliga och dndamilsenliga for att utgdra en grund lor vira uttalanden. Risken lor att inte upptAcka en viisentlig
felaktighet till frljd av oegentligheter ar hdgre tin ftir en viisentlig felaktighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, fldrfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller isidosattande av

intern kontroll.

. Skaffar jag mig en ftirstlelse av den del av fiireningens interna kontroll som har betydelse fdr min revision ftir att

utforma granskningsitgiirder som iir liimpliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte ft)r att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

. Utviirderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i ledningens uppskattningar i
redovisningen och tillhOrande upplysningar.

. Drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet av bokslutet.
Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nigon viisentlig
oslikerhetsfaktor som avser stdana hiindelser eller fiirhillanden som kan leda till betydande tvivel om fiireningens
fiirm&ga att foftsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, mlste jag i
revisionsbertitfelsen fiista uppmiirksamheten pi upplysningarna i bokslutet om den vtisentliga oslkerhetsfaktorn eller,
om stdana upplysningar iir otillriickliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Mina slutsatser baseras pl de revisionsbevis
som inhimtas fram till datumet ftir revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hiindelser eller ftirh6llanden sdra att en

forening inte ldngre kan fortsiitta verksamheten.

. Utviirderar jag den Overgripande presentationen, strukturen och innehillet i bokslutet, d?iribland upplysningarna, och

om bokslutet Sterger de underliggande transaktionema och hiindelserna pl ett sAtt som ger en rdttvisande bild.

. Kommunicerar jag med dem som har ansvar ftir loreningens styrning avseende, bland annat, revisionens planerade

omfattning och inriktning samt tidpunkten frr den, samt betydelsefulla iakftagelser under revisionen, dlribland
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat under revisionen.
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