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REVISIONSBERATTELSE

Till partifullmdktige fcir Genterns distrikt rf
Revision av bokslutet
Uttalande
Vi har utfort en revision av bokslutet for Centems distrikt rf (fo-nummet 2194687 4) f6r rdkenskapsperioden 1.1.202G-31.'12.2020. Bokslutet omfattar partiets balansrakning, resultatrakning, noter till bokslutet.

Enligt var uppfattning ger bokslutet en rattvisande bild av partiets ekonomiska stallning samt av resultatet av dess verksamhet ienlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gdllande upprdttande
av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund ftir uftalandet
Vi har utfdrt vAr revision i enlighet med god revisionssed i Finland. VAra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs nermare i avsnittet Revisoms sl<yldigheter vid revision av bokslutet. Vi ar oberoende i f6rhallande till partiet enligt de etiska kraven i Finland som gdller den av oss utfdrda revisionen och vi har i
dvrigt fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat 6r
tillrdckliga och dndamAlsenliga som grund fOr vAra uttalanden.

Partistyrelsens ansvar f6r bokslutet
Partistyrelsen ansvarar for upprattandet av bokslutet och fdr att bokslutet ger en rattvisande bild i
enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gallande upprattande av bokslut samt uppfyller de
lagstadgade kraven. Partistyrelsen ansvarar even f6r den interna konholl som den bedcimer dr n6dvandig fdr att uppretta ett bokslut som inte innehiller nAgra vdsentliga felaktighetel vare sig dessa
beror pe oegentligheter eller pi fel.

Vid upprattandet av bokslutet ansvarar partistyrelsen f6r beddmningen av partiets formaga att fortsdtta verksamheten. Den upplyser, ndr s6 ar tillampligt, om f6rhallanden som kan pSverka fdrmagan
att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tilldmpas dock inte om man avser att likvidera partiet, upph6ra med verksamheten eller inte har
nagot realistiskt alternativ till att gdra nagot av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet

Vira

mAl ar att uppna en rimlig grad av sdkerhet om huruvida bokslutet som helhet

innehiller nAgra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller pa fel, och att lamna en revisionsberattelse som innehiller vira uttalanden. Rimlig sdkerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar
ingen garanti for att en revision som utfors enligt god revisionssed alltid kommer att upptacka en
vasentlig felaktighet om en sAdan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller
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fel och anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvdntas pAverka de
ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i bokslutet.
Som del av en revision enligt god revisionssed anvander vi professionellt omd6me och har en professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Dessutom:

>

ldentifierar och bed6mer vi riskerna fdr vesentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror
p6 oegentligheter eller pi fel, utformar och utfdr granskningsitgdrder bland annat utifrAn dessa
risker och inhemtar revisionsbevis som ar tillrackliga och dndamAlsenliga for att utgora en
grund fdr vara uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till fdljd av oegentligheter ar hdgre dn fdr en vesentlig felaktighet som beror p6 fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, f6rfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig information
eller 6sidosdttande av intern kontroll.

>

Skaffar vi oss en f6rstaelse av den del av partiets interna kontroll som har betydelse f6r vir
revision f6r att utforma granskningsetgarder som er lempliga med hansyn till omstandighe!
erna, men inte f6r att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

!
)

>

Utvdrderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillh6rande upplysningar.
Drar vi en slutsats om ldmpligheten i att partistyrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift
vid upprattandet av bokslutet. Vi drar ocksA en slutsats, med grund ide inhdmtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon vesentlig osdkerhetsfaktor som avser sAdana hdndelser
eller fOrhallanden som kan leda till betydande tvivel om partiets formaga att fortsafia verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vesentlig osakerhetsfaktor, meste vi i revisionsberettelsen fasta uppmarksamheten pA upplysningarna i bokslutet om den vasentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sddana upplysningar ar otillrackliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Vara
slutsatser baseras p6 de revisionsbevis som inhamtas fram till datumet fdr revisionsberattelsen. Dock kan framtida hdndelser eller fdrh6llanden g6ra att ett parti inte ldngre kan fortsatta
verksamheten.
Utverderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet ibokslutet, daribland
upplysningarna, och om bokslutet Sterger de underliggande transaktionerna och hdndelserna
pA ett sdtt som ger en rdttvisande bild.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar for partiets styrning avseende, bland annat, revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr den, samt betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, diribland betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

6vriga rapporteringsskyldigheter

6vrig information
Partistyrelse ansvarar fdr den 6vriga informationen. Ovrig information omfattar informationen i verksamhetsberattelsen. Virt uttalande om bokslutet tacker inte 6vrig information.
VAr skyldighet ar att lasa informationen i verksamhetsberettelsen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta gora en bed6mning av om det flnns vasentliga motstridigheter mellan

informationen i verksamhetsberattelsen och bokslulet eller den uppfattning vi har inhdmtat under
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revisionen eller om informationen i verksamhetsberattelsen i 6vrigt verkar innehAlla vesentliga felaktigheter. Det ar ytterligare ver skyldighet att bedoma om verksamhetsberattelsen har upprattats
enligt gallande bestammelser.
Enligt vAr uppfattning ar uppgifterna i verksamhetsberattelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberattelsen har upprattats ienlighet med bestemmelsema om upprettande av verksamhetsberdl
telse.
Om vi utgdrende frAn vArt arbete drar slutsatsen att det fdrekommer en vasenllig felaktighet i informationen i verksamhetsberattelsen bdr vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gdllande
detta.

6vrigt uttalande grundat pe lag
VAr skyldighet dr att utg6ende frAn den av oss utfdrda revisionen ge ett uttalande om de omstandig-

heter som forutsatts enligt partilagen 9 c $.

Partistyrelsen ansvarar f6r anvandningen av statsunderstddet och rapportering om anvandningen
samt for att de bestemmelser om st6d som finns i partilagen har fdljts. Partistyrelsen ansvarar ocksi
for redovisningen av kostnaderna for och finansieringen av en valkampanj.
Enligt vAr uppfattning har statsunderstod som erhallits for offentlig verksamhet sdsom definierats i
partiets stadgar och partiprogram anvents och anvandningen rapporterats enligt bestdmmelserna i
partilagen och villkoren i understodsbeslutet. Bestammelserna i partilagen gdllande bidrag och begrdnsningar ifriga om bidrag samt bestammelserna om redovisning av kostnaderna for och finansieringen av valkampanjen har foljts.
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