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AUDIT & MANAGEMENT

Revisionsberdttelse
Till medlemmarna i Abolands Ungdomsforbund Aufr.f
Revision av bokslutet
Unalande

utftirt en revision av bokslutet lor Abolands Ungdomslorbund Auf r'f (Fo-nummer:
02i8836-5) firr fiikenskapsperioden l.l - 3l.12.2018. Bokslutet omfattar balansrdkning
resrltaralming och noter till bokslutet.
Jag har

Enligt min uppfattning ger bokslutet en riittvisande bild av ftreningens ekonomiska $allning
o.iur."rultnt"t dess verksamhet i enlighet med i Finland ikaftvarande stadganden gdllande
",, och det uppfller de lagstadgade kraven.
upprattande av bokslut
Grund ftir uttalandet

med god revisionssed i Finland. Min skyldighet enligt god
Reviwms s*yldiglcler vid rcvisiorl tN lx*slulel. Jagdr
narmare
i
avsnittet
revisionssed beskivs
loreningen
enligt
de etiska kraven i Finland som giller den av mig utbrda
i
lorhillande
till
oberoende
rwisionen och jag har i dwi$ fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Jag anser att de
revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrachiga och andamilsenliga som grund fiir mina uttalanden

Jag har

ut$rt min revision i enlighet

Styrelsens ansvar lor bokslutet Styrelsen och ansvarar for upprdttandet av bokslulet och fitr att bokslutet ger en rattvisande bild i
enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gallande uppranande av bokslut samt uppfyller
de lagstadgade kraven. Styrelsen ansvarar aven ftir den interna kontroll som de bedomer ar
nddvandig ftir att uppratta ett bokslut som inte inneldller nigra vasentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror pi oegentligheter eller pe fel.

Vid upprattandet

av bokslutet ansvarar styrelsen

filr bed6mningen av fiireningens lormega att

iir tilliimpligl, om ftirhillanden som kan piverka
fttrmagan att foftsatta verksamheten och att anvenda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillampas dock inte om man avser att likvidera ftireningeq upph0ra med
fortsitta verksamheten. Den upplyser,

n

iI

se

verksamheten eller inte har negot realistiskt alternativ

till att gora negot

av detta.

Revisoms skyldigheter vid reyision av bokslutet

Mifi mel iir att uppni

en rimlig grad av siikerhet om huruvida bokslutet som helhet innehaller
nigra viisentliga felakigheter, vare sig dessa beror pt oegentligheter eller pe fel, och att lAmna en
revisionsberiittelse som innehiller mina uttalanden. fumlig siikerhet er en hog grad av sakerhel,
men iir ingen garanti frr att en revision som utftirs enligt god revisionssed alltid kommer att
upptacka en vdsentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av
oegentligheter eller fel och anses vara visenlliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
fdrvantas piverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med gmnd i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed anviinder jag professionellt omd<ime och har en
prof€ssionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Dessutom:

o

ldentifierar och beddmer jag riskerna br viisentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa
beror pi oegentligheter eller pi fel utformar och utftir granskningsetgarder bland annat
utifrin dessa risker och inhamtar revisionsbevis som iir tillriickliga och AndamAlsenliga for
att utgttra en gmnd ftir mina uttalanden. Risken for an inte upptiicka en vasentlig felaktighet
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pi fel, eftersom
utelamnanderl
avsiktliga
o"g*iligh"t".-k- iinefatta ageiande i maskopi, fcirtalskning,
felaltig information eller isidosattande av intern konlroll.
Skaffar jag mig en forsteelse av den del av {tlreningens intema kontroll som har betydelse
ftir minievision ftir att utforma granskningsetgarder som ar lampliga med hansyn till
omstandighetern4 men inte lor att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
Utviirderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i
Iedningens uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.
Drar jag en slutsats om lempligheten i att styrelsen anviinder antagandet om fortsatt drift vid
upprattandet av bokslutet. Jag drar ockse en slutsats, med grund i de inhamtade
revisionsbeviseq om huruvida det finns nagon vasentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana
handelser eller ftirhillanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens lormega att
fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfakor.
mlste jag i revisionsberattelsen fiista uppmarksamheten pe upplysningarna i bokslutet om
den viisentliga osdkerhetsfalcom eller, om sldana upplysningar ar otillrackliga, modifiera
uttalandet om bokslutet. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhamtas &am till
datumet for revisionsberiittelsen. Dock kan framtida handelser eller ftirhillanden grira att en
lorening inte langre kan fonsetta verksamheten.
Uwiirderarjag den dvergripande presentationen, strukturen och innehillet i bokslutet,
dfibland upplysningarna, och om bokslutet iterger de underliggande transaktionerna och
hindelserna pi ett siitt som ger en riittvisande bild.
till ftiljd av oegentlighetr

ar hogre an

ftir

en vas€rtlig felaldighet som beror

Jag kommunicerar med dem som har ansvar

ftir ft)reningens syrning avseende, bland annat,
revisionens planerade omfattning och iffiktning samt tidpunkten ltir den, samt betydelsefulla
iaktlagelser under revisioneq diiribland eventuella betydande brister i den intema kontrollen som
jag identifierat under revisionen.
den 5

2019

Vikman
CGR

Vikman Audit & Management Oy, Kdpmansgatan 24, 21600 PARGAS
Tel: 050 350 8141, e-post: paul.vikman@vikmanaudit.fi, www.vikmanaudit.fi
Hemort Pargas, Fo.nummer 25615976

tw

AsolnNos uNGDoMsFORsul'Io Aur

iN

R'p'

AUF/
BOKSLUTETS UNDERTECKNANDE
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REVISIONSPATECKNING
Bokslutct iir uppgjort i enlighet med god bokftiringssed.
Over utliird revision har idag avgetts revisionsberdttelse.
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