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Jag har utfrirt en revision av bokslutet for Pargas Telefon Ab - Paraisten hrhelin Oy (Fo-
nummer: 0l359 -3) for rakenskapsperioden l.l. -31 .12.2020. Bokslutet omfattar
balansriilming, resultarrakmng och noter till bokslutet.

Enligt min uppfattning ger bokslutet en riittvisande bild av bolagets ekonomiska stiillning
sant av res. tdet av dess ved<sanhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden
gallande uppratt nde av bokslut och det uppfuller de lagstadgade kraven.

Styrelsen och verkstiillande direktOren ansvarar fdr Wprattandet av bokslutet och fdr att
bokslutet 96r en ra$visande bild i enlighet med i Fidand ikaftvarande stadganden giillande
upprettande a\. bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verksUillande
direkt6ren ansvarar aven fdr den [rtema konholl som de Homer iir nerdvllndig for att
upprafta ett bokslut som inte innehAller nagra vrisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
pi oqgentligheter eller pi fel.

Vid uppriittandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkstAllande direktoren f<tr

beddmningen av bolagets fdrmaga att fortsiitta ved(samhetcn. De upplyser, niir si iir
tiltltnphgt, om forhallanden som kan p&verka formegan att fortsatta verksamheten och att
anvanda antagandet om fbrtsatt drili Antagandet om tbrtsatt dnft bllaimpas dock inte om
man avser att likvidera bolaget, upphcira med verksamheten eller inte har nigot realistiskt
altemativ till att fora negot av detta.

Mitt mil lir att uppna en nmlig grad av s.iikerhet om hr:ruvida bokslutet som helhet rnnehiller
nagra v,is€fldiga felalcigheter, vare sig dessa beror pa oegertligheter eller pi fel, och att
laimru en revisionsber6ttelse som innehiller vem uttalanden. Rimlig siikefiet iir en he€ grad
av salkerhet, men ar ingen garanti fdr att en revision som udrirs enligt god revisionssed alltid
kommer att upptAcka en viisentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppstfrL pA

gnrnd av oegentligheter eller fel och anses vara vAsentliga om de enskilt eller trllsamoans
rimligen kan forvtintas pAverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med gnmd i
bokslutet.
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Jag har utfdrt min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Mina skyldigheter
enligt god revisionssed beskrivs nArmare i avsnittet Revr'rorn: skyldigheter vid rcvision uv
bok\lulet. l^g oberrrre,nde i lbrhillande till bolaget enligl de etiska kraven i Finland som
giller den av mig ud da rwisionor och 1ag har i 6wigt fi. lg1ort mitt yd{esetiska ansvar
enligt dessa. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillrrickliga och iindamils-
enliga som gnmd f6r mina uttalanden.
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Som del av en revision enligt god revisionssed anviinderjag professionellt omdOme och har
en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. Dessutom.
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Identrfierar och beddmerjag riskema f<ir vasantliga felaktigheter i bokslutet, vare sig
dessa beror pi oegentligheter elter pe fel, utformar och utror granskningsitgtirder blind
annat utiten dessa risker och inhamtar revisionsbevrs som iir tillrackliga och
iindamilsenliga ftir afi utgdra €n grurd f6r mina uttalanden Risken frir att inte upptiicka
en v,isentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter iir hogre an for en vesentlig
felaktrghet som beror pl fel, eftersom oegentligheter kan rnnefatta agerande i maskopi,
forfalskning, avsiktliga uteliimnanderq felaklig mfomration eller asidosattande av intem
kontroll.
Skaffarjag mig fOrstielse av den del av bolagets intema kontroll som har betyd€lse f6r
min revision f<ir att utforma gransknmgsitgzirder som itr liimpliga med hrinsyn till
omstiindighetema, men inte fdr att uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.
Uwtlrderar jag ltimpligh*en i de redovimingsprinciper som anvands och rimligheten i
ledningens uppskattrringar i redovisnmgen och trllhorande upplysningar.
Drarjag en slutsats om liimpligheten iatt styrelsen och verkstiillande direktoren
anvdnder antagandet om fortsatt drift vid uppr5ttandet av bokslutet. Jag drar ocksa en
slutsats, med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det fmns nAgon
viisentlig ositkerhetsfaktor som avser sridana heindelser eller fdrhdllanden som kan leda
till betydande Wivel om bolagets fOrmaga att fortsiitta ve*samheten. Om1ag drar
slutsatsen att det finns en vdsendig osakerhesfaktor, maste jag i revisionsberattelsen
fiista uppmairksamheten pi upplysningarna i bokslutet om den viisentliga
oslikerhasfaktom eller, om s6dana upplysningar iir otillriickhg4 modifiera uttalandet
om bokslutet. Mina slusatser baseras pA de revisionsbevis som lnhiimtas fram till
dahrma fdr revisionsberaftelsen. Dock kan framtida htindelser eller forhillanden g6ra att
ett bolag inte l,ingre kan forts?itta verksamheten.
Utviirderar Jag den dvergripande presentationerq strukhren och rnnehillet i bokslutet,
dfibland upplysningama, och om bokslutet eterger de mderliggande transaktionema
och hiindelserna p6 ett satt som ger en dttvisande bild.

Jag kommrmicerar med dem som har ansvar for bolagets styming avseende bland annat,
revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpurkten fdr den, samt betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, &b:ibland eventuella betydande brister i den intema kontrollen
som jag identrfierat under revisionen.
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