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Till partifullmäktige i Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Revision av bokslutet
Uttalande

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av partiets ekonomiska ställning samt av resultatet av
dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det
uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till
partiet enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.

Partistyrelsens ansvar för bokslutet
Partistyrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i
Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven.
Partistyrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av bokslutet ansvarar partistyrelsen för bedömningen av partiets förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
man avser att likvidera partiet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:


identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
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Vi har utfört en revision av bokslutet för Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue
r.p. (fo-nummer 0215325-4) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2021. Bokslutet omfattar partiets balansräkning,
resultaträkning och noter till bokslutet.






skaffar vi oss en förståelse av den del av partiets interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att partistyrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om partiets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett parti inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland
upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

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

Övriga rapporteringsskyldigheter
Övriga uttalanden som grundar sig på lag
Vår skyldighet är att utgående från den av oss utförda revisionen ge ett uttalande om de omständigheter som
förutsätts enligt partilagen 9 c §.
Partistyrelsen ansvarar för användningen av statsunderstödet och rapportering om användningen samt för att
de bestämmelser om stöd som finns i partilagen har följts. Partistyrelsen ansvarar också för redovisningen av
kostnaderna för och finansieringen av en valkampanj.
Enligt vår uppfattning har statsunderstöd som erhållits för offentlig verksamhet såsom definierats i partiets
stadgar och partiprogram använts och användningen rapporterats enligt bestämmelserna i partilagen och
villkoren i understödsbeslutet. Bestämmelserna i partilagen gällande bidrag och begränsningar i fråga om
bidrag samt bestämmelserna om redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen har följts.
I enlighet med partilagen 8 b § 5 mom. skall det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller
är avsedd att stödja den, framgå vem som betalar kampanjen. Vi har inte på ett tillförlitligt sätt kunnat försäkra
oss om att bestämmelserna i partilagen 8 b § 5 mom. har fullföljts.

Övriga uttalanden
Vi förordar fastställande av bokslutet. Vi förordar beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den av
oss granskade räkenskapsperioden.
Helsingfors 22.4.2022
Ernst & Young Ab
revisionssamfund
Anders Svennas
CGR
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