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REVISIONSBERATTELSE

Titt medtemmarna i Ekenas-Pojo fiskeriomrade

Revision av boklutet

Uttalande

Vi har utftirt en revision av boKtutet ftir Ekeniis-Fojo fiskeriomrade (Fo-nummer 2669458-11 for
rakenskapsperioden 1.1-3'1.12.2020. Bokslutet omfattar batansrakning, resultatrakning och noter tilt
bokstutet.

Enligt var uppfattning ger bokstutet en rattvisande bitd av fiskeomradets ekonomiska stiittning samt av
resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Fintand ikraftvarande stadganden gattande upprattande
av bokstut och det uppfytter de tagstadgade kraven.

Grund ftir uttalandet

Vi har utfiirt var revision i entighet med god revisionssed i Fintand. Vara skytdigheter entigt god revisionssed
beskrivs narmare i avsnittet Revierns skyldigheter vid reyision av boklutet. Vi Ar oberoende i fiirhattande
titt fiskeomradet entigt de etiska kraven i Fintand som getter den av oss utftirda revisionen och vi har i tivrigt
futtgjort vart yrkesetiska ansvar enugt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhemtat ar tittracktiga
och andamatsentiga som grund ftir vara uttalanden.

Styrelsens och disponentens ansvar ftir bokslutet

Styretsen och disponenten ansvarar ftir upprattandet av bokslutet och ftir att bokslutet ger en rattvisande
bild i entighet med j Fintand ikraftvarande stadganden giittande upprattande av bokstut samt uppfytter
de tagstadgade kraven. Styretsen och disponenten ansvarar aven fdr den interna kontrott som de beddmer
ar nddvandig ftir att uppratta ett bokstut som inte innehatter nagra vasenttiga felaktigheter, vare sig
dessa beror pA oegenttigheter etter pe fel.

Vid upprettandet av bokstutet ansvarar styretsen och disponenten fdr bedt mningen av fiskeomradets
fiirmaga att fortsatta verksamheten. De upptyser, nar sa ar tittamptigt, om f6rhattanden som kan paverka
formAgan att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift titlempas dock inte om man avser att likvidera fiskeomredet, uppharra med verksamheten
etler inte har nagot reatistiskt atternativ titL att gdra nagot av detta.

Som del av en revision entigt god bokft ringssed anviinder vi professionettt omdtime och har en
professionettt skeptisk instaltning under heta revisionen. Dessutom:

. identifierar och bediimer vi riskerna ftir vasentliga fetaktigheter i bokstutet, vare sig dessa beror
pa oegentl.igheter etter pir fet, utformar och utfOr granskningsatg5rder btand annat utifran dessa

risker och inhamtar revisionsbevis som iir tittriicktiga och andamatsentiga fOr att utgOra en grund

f6r v6ra uttatanden. Risken fiir att inte upptacka en vasenttig felaktighet titt fiitjd av oegenttigheter
ar hdgre en ftir en vesenttig fetaktighet som beror pe fet, eftersom oegenttigheter kan innefatta
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Revisorns skyldigheter yid revision av bokslutet

Vira mat 5r att uppna en rimLig grad av sakerhet om huruvida bokstutet som helhet innehalter nagra
vesenttiga fetaktigheter, vare sig dessa beror pa oegenttigheter etter pa fet, och att tamna en
revisionsberattetse som inneh6tter vara uttatanden. Rimtig sakerhet 5r en hiig grad av sakerhet, men ar
ingen garantj ftir att en revision som utftirs entigt god revisionssed atltid kommer att upptacka en
vasenttig fetaktighet om en sadan fjnns. Fetaktigheter kan uppsta pa grund av oegenttigheter etter fet
och anses vara vasenttiga om de enskitt etter tittsammans rimtigen kan fiirviintas piverka de ekonomiska
bestut som anvandare fattar med grund i bokslutet.
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agerande i maskopi, ftirfatskning, avsiktLiga utetamnanden, fetaktig information etter Asidosattande
av intern kontrott.

. skaffar vi oss en ftirstaelse av den del av fiskeomradets interna kontrotl som har betydetse f6r var
revision fdr att utforma granskningsatgarder som ar lamptiga med hansyn til[ omstandigheterna,
men inte fiir att uttata oss om effektiviteten i den interna kontrotlen.

. utvarderar vi tamptigheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimtigheten i ledningens
uppskattningar i redovisningen och titthtirande upptysningar.

. drar vi en stutsats om temptigheten i att styretsen och disponenten anvander antagandet om
fortsatt drift vid upprattandet av bokstutet. Vi drar ocksA en stutsats, med grund i de inhamtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon vasenttig osakerhetsfaktor som avser sidana
hendelser eller fiirhattanden som kan leda tiLt betydande tvivel om fiskeomradets ftirmaga att
fortsatta verksamheten. Om vi drar stutsatsen att det finns en viisentlig osakerhetsfaktor, maste
vi i revisionsberattetsen fasta uppmerksamheten pA upptysningarna i bokstutet om den vasenttiga
osakerhetsfaktorn etter, om sAdana upptysningar iir otittrlicktiga, modifiera uttatandet om
bokstutet. Vara stutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhAmtas fram titt datumet fiir
revisionsberattelsen. Dock kan framtida handetser eLter ftirhatlanden gdra att ett fiskeomrade inte
liingre kan fortsatta verksamheten.

. utvarderar vi den iivergripande presentationen, strukturen och innehattet i bokstutet, daribtand
upptysningarna, och om bokslutet iterger de undertiggande transaktionerna och hiindetserna pi
ett satt som ger en rattvisande bild.

Vi miste informera de som har ansvar ftir fiskeomradets styrning om btand annat revisionens ptanerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten fOr den. Vi mAste ocksi informera om betydeLsefutta
iakttagetser under revisionen, deribtand de betydande brister i den interna kontrollen som vi jdentifierat.
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