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Revis ionsberiittelse

ReYision av bokslutet

Unalande Jag har utliirt en revision av bokslutet ldr Archipelagia Colf Club r.fl (Fo-nummer: 1707301-l )
ftir rxkenskapsperioden I .l - 3l .12.2022. Bokslutet omfattar balansrlkning, resultatriikning och

noter till bokslutet.

Crund tiir uttalandet

Enligt min uppfanning ger bokslutet en rlttvisande bild av fdreningens ekonomiska stallning
samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden

gallande upprlttande av bokslut och det uppffller de lagstadgade kraven.

Jag har uttbrt min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Min skTldighet enligt god

revisionssed beskrivs namare i avsninet Revisorns slyldigheter vid revision qv bokslutet. Jagitr

oberoende i fbrhillande till ldreningen enligt de etiska baven i Finland som galler den av mig
utfiirda revisionen och jag har i 6vrigt fullgjon mift yrkesetiska ansvar enligt dessa. Jag anser att

de revisionsbevis jag har inhamtat dr tillriickliga och iindamilsenliga som grund liir mina

uttalanden.

Styrelsens ansvar ftir bokslutet Styrelsen och ansvarar ftir upprattandet av bokslutet och ltir att bokslutet ger en ratlvisande

bild ienlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gallande upprattande av bokslut samt

uppfoller de lagstadgade kraven. Styrelsen ansvarar aven ftir den intema kontroll som de

bedomer ar nddyandig fitr att uppratta ett bokslut som inte innehiller nigra vasentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller p6 fel.

Vid upprAttandet av bokslutet ansvarar sryrelsen ldr bedomningen av ftireningens fiirmaga att

forlsatta verksamheten. Den upplyser, n?f se ar tillampligt, om ftrhallanden som kan paverka

ftirmegan att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet

om fortsan drift till?impas dock inte om man avser an likvidera ftireningen, upphora med

verksamheten eller inte har nAgot realistiskt altemativ till att gora nagot av detta.

Revisoms skyldigheter vid revision av bokslutet

Mitt mal Ar aft uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida bokslutet som helhet innehiller

nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pe fel, och att lamna

en revisionsberattelse som innehiller mina unalanden. Rimlig slikerhet ar en hog grad av

sakerhet, men ar ingen garanti lor att en revision som utfdrs enligt 8od revisionssed alltid

kommer att uppucka en viisentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa

grund av oegentligheter eller fel och anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans

iimligen kan fttrvAntas peverka de ekonomiska beslut som anYandare fattar med grund i

bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed anviinderjag professionellt omddme och har en

professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Dessutom:

o ldentifierar och bedtimerjag riskema liir viisentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig

dessa beror pA oegentligheter eller pa fel, utformar och utftir granskningsatgarder bland

annat utifrfrn dessa risker och inhamtar revisionsbevis som iir tillr{ckliga och
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iindamilsenliga ldr atl utgdra en grund fiir mina uttalanden. Risken ttr att inte upptacka
en viisentlig felaktighet till fdljd av oegentligheter iir hdgre iin fiir en vAsentlig felaktighet
som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi. ftirfalskning,
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller esidosAttande av intern kontroll.

Skaffarjag mig en ftirstAelse av den del av fdreningens intema kontroll som har betydelse
fiir min revision ftir att utforma granskningsAtgiirder som ar lampliga med hansyn till
omstAndiBhetema, men inte {br att uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.
Utvarderarjag l?impligheten ide redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i
ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhdrande upplysningar.
Drarjag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anviinder antagandet om fonsatt drift
vid uppraftandet av bokslutet. Jag drar ocksA en slutsats, med grund ide inhdmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser
sedana handelser eller lorhillanden som kan leda till betydande tvivel om I'tireningens
ldrmiga an fonsath verksamheten. Om jag drar slutsatsen aft det finns en viisentlig
osakerhetsfaktor, mtste jag i revisionsberaftelsen l:ista uppmarksamheten pa

upplysningama ibokslutet om den viisentliga osiikerhetsfaktom eller. om sidana
upplysningar ir otillrtckliga, modifiera utlalandet om bokslutet. Mina slutsatser baseras
pi de revisionsbevis som inh,imtas fram till datumet ftir revisionsberdttelsen. Dock kan

framtida hlndelser eller tiirhAllanden giira an en ftirening inte langre kan fonsatta
verksamheten.
Utvarderarjag den 6vergripande presentationen, strukturen och innehillet ibokslutet,
diiribland upplysningama, och om bokslutet Aterger de underliggande transaktionerna och

h{ndelsema pi ett slitt som ger en riittvisande bild.

Jag kommunicerar nred dem som har ansvar fijr fiireningens styrning avseende, bland annat,

revisionens planerade omfanning och inriktning samt tidpunkten ftir den, samt betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, dlribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat under revisionen.

Abo den 7 mars 2023
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Roben wetterstein
CGR
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