REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Mall Företag Ab
Revision av bokslutet

Övriga rapporteringsskyldigheter

Jag har utfört en revision av bokföringen och bokslutet för Mall Företag
Ab (FO-nummer 1234567-8) för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2016.
Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet.

Rapporteringsskyldighet avseende verksamhetsberättelsen
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för andra informationen
som återfinns i samband med bokslutet. Den andra informationen består
av verksamhetsberättelsen. Mitt uttalande ovan avseende bokslutet omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information utöver det jag nedan gör enligt
revisionslagens krav.

Uttalande om bokslutet
Enligt min uppfattning ger bokslutet, som uppvisar en vinst på 12.345,67
euro, en rättvisande bild av bolagets verksamhetsresultat och ekonomiska ställning i enlighet med i Finland gällande stadganden om upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven.
Grund för uttalandet om bokslutet
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Finland. Mitt ansvar
enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar vid
revision av bokslutet. Jag är oberoende i förhållande till bolaget enligt de
etiska kraven i Finland som gäller den av mig utförda revisionen och jag
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att bokslutet upprättas och ger en rättvisande bild enligt i Finland gällande stadganden om
upprättande av bokslut och uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

I samband med min revision av bokslutet är det mitt ansvar att läsa informationen i verksamhetsberättelsen och överväga om det finns väsentliga motstridigheter mellan den och bokslutet eller den kunskap jag i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedöma om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är även mitt ansvar att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser. Om jag, baserat på mitt arbete enligt ovan, drar slutsatsen att
den innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta
samt uppge av vilken natur denna är. Jag har ingenting att rapportera i det
avseendet.
Uttalande om verksamhetsberättelsen
Enligt min uppfattning har verksamhetsberättelsen upprättats i enlighet
med bestämmelserna om upprättande av verksamhetsberättelse samt
att uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är enhetliga.
Rapporteringsskyldighet avseende revision av förvaltningen
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för bolagets förvaltning i
enlighet med aktiebolagslagens stadganden. Mitt uttalande avseende
bokslutet ovan omfattar inte min revision av förvaltningen.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
De 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 bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Mitt mål vid revisionen av förvaltningen är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida styrelsemedlem eller verkställande direktören har
gjort sig skyldig till en gärning eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot bolaget eller brutit mot aktiebolagslagen eller
bolagsordningen. 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 ovan nämnda gärningar eller försummelser.

Revisorns ansvar vid revision av bokslutet
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mitt uttalande. 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.

Min skyldighet är att vid behov i revisionsberättelsen avge en anmärkning
enligt revisionslagen åt de ansvariga.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen finns i bilaga till
denna revisionsberättelse. Denna beskrivning är en del av min revisionsberättelse.

Yttrande till grund för bolagsstämmans beslut
Jag tillstyrker bokslutets fastställande. Styrelsens förslag till disposition av
bolagets vinst [samt förslag till utbetalning av annat fritt eget kapital]
beaktar stadgandena i aktiebolagslagen. Jag tillstyrker att medlemmarna i
styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den av
mig reviderade räkenskapsperioden.
Mallby 4 maj 2017

Matti Mallikas,
GR-revisor
Mallgatan 1,
01230 Mallby
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BILAGA TILL REVISIONSBERÄTTELSEN:
Ytterligare beskrivning av revisorns ansvar vid revisionen av
bokslutet
Enligt revisionslagen är revisorn skyldig att iaktta god revisionssed. God
revisionssed baseras på bland annat internationella revisionsstandarder,
vilka i lämplig omfattning kan tillämpas vid revision i företag, vilka enligt
bokföringslagen avses som små företag.

−

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av bokslutet. Jag 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 bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om bokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.

−

utvärderar jag 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.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
−

identifierar och bedömer jag 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 mina 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.

−

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

−

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper, som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.

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