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AUDIT & MANAGEMENT

Revisionsberiittelse
Till

Pargas Telefon

Ab

Paraisten Puhelin Oy:s bolagsstiimma

Revision av bokslutet
Uttalande

utliirt en revision av bokslutet ftir Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy (Fonummer 0135996-3) fttr riikenskapsperioden l.l. - 31 .12.2017. Bokslutet omfattar
balansriikning, resultatrakning och noter till bokslutet.
Jag har

Enligt min uppfattning ger bokslutet en rAfivisande bild av bolagets ekonomiska stiillning
samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden
gellande upprattande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.
Grund fiir uttalandet

utliirt min revision i enlighet med god revisionssed iFinland. Mina skyldigheter
enligt god revisionssed beskivs niirmare i avsnittet Revrsorns skyldigheter vid reyision ay
bokslutet. Jag ilt oberoende i ftrhillande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som
galler den av mig utftirda revisionen och jag har i <ivrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa. Jag anser aft de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillriickliga och iindamilsenliga som grund ftir mina uttalanden.
Jag har

Styrelsens och verkstiillande direktiirens arsvar ftir bokslutet
Styrelsen och verkstallande direktdren ansvarar ltir upprattandet av bokslutet och fitr att
bokslutet ger en rAfivisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden giillande
uppriittande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkstiillande
direktdren ansvarar iiven ftir den intema kontroll som de beddmer ar nddvandig ltir att
upprAtta ett bokslut som inte innehiller nigra v?isentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
pa oegentligheter eller p6 fel.

Vid upprafiandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verk$allande direktdren liir
beddmningen av bolagets ftirmiga att fortsiitta verksamheten. De upplyser, nar sa ar
tilliimpligt, om ffirhillanden som kan p6verka fiirmegan att fortsAtta verksamheten och att
anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om
man avser att likvidera bolaget, upphdra med verksamheten eller inte har nigot realistiskt
altemativ till att fiira nagot av detta.
Revisoms skyldigheter vid revision av bokslutet

Mitt mil ?ir att uppn6 en rimlig grad av sakerhet om huruvida bokslutet som helhet
innehiller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pe oegentligheter eller pi fel,
och att liimna en revisionsberiittelse som inneh6ller v6ra uttalanden. Rimlig sakerhet ,ir en
hdg grad av siikerhet, men Ar ingen garanti 1dr att en revision som utliirs enligt god
revisionssed a.lltid kommer att upptacka en viisentlig felaktighet om en sidan finns.
Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller fel och anses vara v2isentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftrrvantas paverka de ekonomiska beslut som
anviindare fattar med grund i bokslutet.
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Som del av en revision enligt god revisionssed anvdnderjag professionellt omdrime och har
en professionellt skeptisk instAllning under hela revisionen. Dessutom:

Identifierar och bed<imerjag riskema liir vZisentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig
dessa beror pri oegentligheter eller pe fel, utformar och utftir granskningsitgiirder bland
annat utiften dessa risker och inhiimtar revisionsbevis som ar tillrackliga och
iindamilsenliga ftr att utgdra en grund liir mina uttalanden. Risken ltir att inte upptecka
en viisentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter ar hdgre An Iitr en vzisentlig
felaktighet som beror pdL fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
ftrfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller isidostittande av intem
kontroll.
Skaffar jag mig ldrstielse av den del av bolagets intema kontroll som har betydelse ftir
min revision ftir att utforma granskningsetgiirder som er lzimpliga med hZinsyn till
omstandighetemq men inte ftir att uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.
Utviirderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i
ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhOrande upplysningar.
Drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen och verkstallande direktdren
anvtinder antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av bokslutet. Jag drar ocksa en
slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nigon
viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller ftirhillanden som kan leda
till betydande tvivel om bolagets litrmaga att foftsAfia verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en viisentlig osiikerhetsfaktor, miste jag i revisionsberattelsen
liista uppmerksamheten pi upplysningarna i bokslulet om den vasentliga
osZikerhetsfaktom eller, om sidana upplysningar iir otillriickliga, modifiera uttalandet
om bokslutet. Mina slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhemtas fram till
datumet ltir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida h?indelser eller liirhillanden gdra
att ett bolag inte liingre kan fortsAtta verksamheten.
Utv?irderar jag den dvergripande presentationen, strukturen och innehillet i bokslutet,
diiribland upplysningarn4 och om bokslutet aterger de underliggande transaktionema
och hiindelsema pi ett satt som ger en riiffvisande bild.

fitr bolagets styming avseende bland annat,
revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fiir den, samt
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland betydande brister i den intema
kontrollen som jag identifierat under revisionen.
Jag kommunicerar med dem som har ansvar

Pargas den 7 mars 2018

Paul Vikman

CGR
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