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REVISIONSBERATTCISC

Till partifullmiiktige fdr Genterns distrikt rf

Revision av bokslutet

Vi har utfort en revision av bokslutet fdr Centems distriK rf (fo-nummer 2194687-4) for rakenskapspe-
rioden 1.1.2019-31.12.2019. Bokslutet omfattar partiets balansrakning, resultatrakning, noter till bokslu-
tet.

Grund f6r uttalandet

M har utf6rt vAr revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vira skyldigheter enligt god revisions-
sed beskrivs nermare i avsnittet Revisoms skyldigheter vid revision av bokslutet. Vi ar oberoende ifor-
hAllande till partiet enligt de etiska kraven i Finland som g6ller den av oss utforda revisionen och vi har i

dvrigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar
tillrdckliga och dndamilsenliga som grund fdr v6ra uttalanden.

Partistyrelsens ansvar f6r bokslutet

Partistyrelsen ansvarar f6r upprattandet av bokslutet och f6r att bokslutet ger en rdttvisande bild i

enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gallande upprattande av bokslut samt uppfyller de
lagstadgade kraven. Partistyrelsen ansvarar dven f6r den interna kontroll som den beddmer ar ndd-
vendig f6r att uppratta ett bokslut som inte innehAller nigra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror pi oegentligheter eller pA fel.

Vid upprattandet av bokslutet ansvarar partistyrelsen f6r bed6mningen av partiets frirmAga att fort-
satta verksamheten. Den upplyser, nar sa ar tillampligt, om fdrhAllanden som kan paverka formagan
att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillampas dock inte om man avser att likvidera partiet, upph6ra med verksamheten eller inte har
nAgot realistiskt alternativ till att g6ra nagot av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet

Vira mil 6r att uppnA en rimlig grad av sdkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehaller nagra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, och att lamna en revis-
ionsberdttelse som inneh6ller vara uttalanden. Rimlig sekerhet ar en hdg grad av sdkerhet, men ar
ingen garanti f6r att en revision som utf6rs enligt god revisionssed alltid kommer att upptacka en
vdsentlig felaktighet om en sAdan finns. Felaktigheter kan uppstA p6 grund av oegentligheter eller
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Uttalande

Enligt vir uppfattning ger bokslutet en rettvisande bild av partiets ekonomiska stallning samt av re-
sultatet av dess verksamhet ienlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gallande upprattande
av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.
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fel och anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de
ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed anvdnder vi professionellt omd6me och har en pro-
fessionellt skeptisk installning under hela revisionen. Dessutom:

> ldentifierar och bedomer vi riskerna f6r vasentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror
p6 oegentligheter eller pA fel, utformar och utf6r granskningsatgarder bland annat utifran dessa
risker och inhamtar revisionsbevis som dr tillrdckliga och dndamAlsenliga fdr att utgdra en
grund fdr vAra uttalanden. Risken f6r att inte upptacka en vesentlig felaktighet till f6ljd av oe-
gentligheter ar hogre an f6r en vesentlig felaktighet som beror pa fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, f6rfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felakig information
eller asidosattande av intern kontroll.

) Skaffar vi oss en forstielse av den del av partiets interna kontroll som har betydelse fcir v6r
revision for att utforma granskningsitgdrder som ar lampliga med hansyn till omstdndighet-
erna, men inte fdr att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

! Utvdrderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i ledning-
ens uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

F Drar vi en slutsats om lampligheten i att partistyrelsen anvander antagandet om fortsatt drift
vid upprdttandet av bokslutet. Vi drar ocksi en slutsats, med grund i de inhdmtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana handelser
eller fdrh6llanden som kan leda till betydande tvivel om partiets fdrmaga att fortsatta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, miste vi i revisionsbe-
rattelsen fasta uppmdrksamheten pa upplysningarna i bokslutet om den vasentliga osekerhets-
faktorn eller, om sAdana upplysningar dr otillrdckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. VAra
slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas fram till datumet f6r revisionsberattel-
sen. Dock kan framtida hdndelser eller fdrhallanden gora att ett parti inte ldngre kan fortsatta
verksamheten.

> Utvarderar vi den dvergripande presentationen, strukturen och innehAllet ibokslutet, ddribland
upplysningarna, och om bokslutet Aterger de underliggande transaktionerna och handelserna
pa ett satt som ger en rdttvisande bild.

Ovriga rapporteringsskyldigheter

6vrig information

Partistyrelse ansvarar f6r den dvriga informationen. Ovrig information omfattar informationen i verk-
samhetsberattelsen. V6rt uttalande om bokslutet tacker inte ovrig information.

V6r skyldighet ar att lesa informationen i verksamhetsberattelsen i samband med revisionen av bok-
slutet och i samband med detta gOra en bed6mning av om det finns vdsentliga motstridigheter mellan
informationen i verksamhetsberattelsen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhdmtat under
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Vi kommunicerar med dem som har ansvar f6r partiets styrning avseende, bland annat, revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr den, samt betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, ddribland betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.
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revisionen eller om informationen i verksamhetsberattelsen idvrigt verkar inneh6lla visentltga fel-
aktigheter. Det ar ytterligare vAr skyldighet att beddma om verksamhetsberdttelsen har upprattats
enligt gallande bestdmmelser.

Enligt var uppfattning ar uppgifterna i verksamhetsberettelsen och bokslutet enhetliga och verksam-
hetsberiittelsen har upprattats ienlighet med bestammelserna om upprattande av verksamhetsberat-
telse.

Om vi utgAende frin virt arbete drar slutsatsen att det fdrekommer en vasentlig felaktighet i inform-
ationen i verksamhetsberattelsen bor vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gallande
detta.

Ovrigt uttalande grundat pi lag

Vir skyldighet er att utgaende frAn den av oss utforda revisionen ge ett uttalande om de omstandig-
heter som fdrutsatts enligt partilagen 9 c $.

Partistyrelsen ansvarar fdr anvendningen av statsunderst6det och rapportering om anvandningen
samt for att de bestammelser om stod som finns i partilagen har fdljts. Partistyrelsen ansvarar ocksi
f6r redovisningen av kostnaderna fdr och finansieringen av en valkampanj.

Enligt vir uppfattning har statsunderstdd som erhellits for offentlig verksamhet sasom definierats i

partiets stadgar och partiprogram anvents och anvindningen rapporterats enligt bestammelserna i
partilagen och villkoren i understddsbeslutet. Bestammelserna i partilagen gdllande bidrag och be-
grinsningar ifrAga om bidrag samt bestammelserna om redovisning av kostnaderna f6r och finan-
sieringen av valkampanjen har f6ljts.

Seiniiioella 8. piiiviinii maaliskuuta 2021

Oy SK-Reviisorit Ab
Tilintarkastusyhteisti
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