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TI LI NTARKASTU SKE RTOAA U S

Ekenas-Pojo fiskeriomrede Tammisaari-Pohjan katastusatueen jasenitte

TilinpdHtiiksen ti [intarkastus

Lausunto

Otemme tiLintarkastaneet Ekenas-Pojo fiskeriomrSde Tammisaari-Pohjan katastusalueen (y-tunnus
2669458-1, titinpaattiksen titikaudetta 1.1.-31.12.2020. Tilinpaatds sisaltaa taseen, tutostasketman ja
tiitetiedot.

Lausuntonamme esitamme, etta titinpaat6s antaa oikean ja riittaven kuvan katastusatueen toiminnan
tutoksesta ja tatoudettisesta asemasta Suomessa voimassa olevien titinpeetdksen laatimista koskevien
saanndsten mukaisesti ja tayttae [akisaateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Otemme suorittaneet tilintarkastuks€n Suomessa noudatettavan hyvan tiLintarkastustavan mukaisesti. Hyvan
titintarkastustavan mukaisia vetvottisuuksiamme kwataan tarkemmin kohdassa Ti(intarkostajon
velvollisuudet tilinFiiiitiiken titintorkastuksese. Otemme riippumattomia kalastusatueesta niiden Suomessa
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme titintarkastusta ja olemme
Gyttaneet muut naiden vaatimusten mukaiset eettiset vetvotlisuutemme. Kasityksemme mukaan otemme
hankkineet tausuntomme perustaksj tarpeettisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa titintarkastusevidenssia.

Tilinpeatiista koskevat hallituksen ja isenniiitsijan velvollisuudet

Hattitus ja isannditsija vastaavat titinpaatiiksen taatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittavan
kuvan Suomessa voimassa otevien titinpaatdksen laatimista koskevien saanndsten mukaisesti ja tayttaa
hkiseateiset vaatimukset. Hattitus ja isannoitsija vastaavat myOs settaisesta sisaisesta valvonnasta,
jonka ne katsovat tarpeettiseksi voidakseen taatia titinpaatdksen, jossa ei ote vaarinkaytiiksesta tai
virheesu johtuvaa olennaista virheettisyytta.

Haltitus ja jsiinniiitsija ovat titinpaatOsta taatiessaan vetvoltisia arvioimaan katastusatueen kykyii jatkaa
toimintaansa ja sovettuvissa tapauksissa esittamaan seikat, jotka tiittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, ettii titinpaatOs on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Titinpaatijs taaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos katastusatue aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole
muuta reatistista vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpeatiiksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuuttinen varmuus siitii, onko titinpaatiiksesse kokonaisuutena
vaerinkaytiiksesta tai virheesta johtuvaa otennaista virheettisyyttS, seka antaa titintarkastuskertomus,
joka sisattaa lausuntomme. Kohtuuttinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siita, ettd
otennainen virheettisyys aina havaitaan hyvan titintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tjtintarkastuksessa. Virheetl.isyyksia voi aiheutua vaarinkaytiiksesta tai virhe€sta, ja niiden katsotaan
oteyan otennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan tatoudeltisiin
paetdksiin, joita kayttAj6t tekevAt titinpeiittjksen perusteetta.
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Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tiUntarkastukseen kuutuu, etta kaytiimme ammatittista harkintaa ja
saitytamme ammatillisen skeptisyyden koko titintarkastuksen ajan. Ljsaksi:

. tunnistamme ja arvioimme vaerinkayttiksesta tai virheesta johtuvat titinpeetdksen otennaisen
virheettisyyden riskit, suunnr'ttelemme ja suoritamme n6ihin riskeihin vastaavia
tjtintarkastustoimenpiteita ja hankjmme lausuntomme perustaksi tarpeettisen maeran



tarkoitukseen sovettuvaa titintarkastusevidenssia. Riski siita, ette vaarinkayt6kseste johtuva
olennainen virheeltisyys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, ette virheeste johtuva
otennainen virheellisyys jaA havaitsematta, sitta vaarinkaytt kseen voi tiittya yhteistoimintaa,
vearentamista, tietojen tahattista esittamatta jattamista tai virheettisten tjetojen esittamista
taikka siseisen valvonnan sivuuttamista.

. muodostamme kasityksen titintarkastuksen kannatta retevantista sisaiseste vatvonnasta
pystyaksemme suunnittetemaan otosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet
mutta emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan [ausunnon katastusatueen sisaisen
vatvonnan tehokkuudesta.

. aMoimme sovettettujen titinpeatdksen taatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon
tekemien kirjanpidottisten arvioiden ja niista esitettavien tietojen kohtuultisuutta.

. teemme johtopaattiksen siita, onko hatUtuksen ja isannOitsijan ottut asianmukaista laatia
titinpeatds perustuen otetukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme
titintarkastusevidenssin perusteeIta johtopaatirksen siita, esiintyykd settaista tapahtumiin tai
otosuhteisiin tiittyvee otennaista epevarmuutta, joka voi antaa merkittavea aihetta epaitte
katastustaueen kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtopaatdksemme on, ette otennaista
epevarmuutta esiintyy, meidan taytyy kiinnittae titintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota
epevarmuutta koskeviin tilinpaatdksessa esitettaviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat
tiedot eivat ole riittavia, mukauttaa lausuntomme. Johtopaattiksemme perustuvat
ti tintarkastuskertomuksen antamispaivaan men nessii hankittuun tilintarkastusevidenssiin.
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei kalastusatue pysty
jatkamaan toimintaansa.

. arvioimme titinpaatiiksen, kaikki titinpaatiiksessa esitettavat tiedot mukaan Iukien, yteistd
esittamistapaa, rakennetta ja sisattiia ja sita, kuvastaako tiLinpaat6s sen perustana olevja
tiiketoimia ja tapahtumia siten, etta se antaa oikean ja riittiivan kuvan.

Kommunikoimme hattintoetinten kanssa muun muassa titjntarkastuksen suunnitettusta laajuudesta ja
ajoituksesta seka merkittavista titintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdottiset sisaisen vatvonnan
merkittiivat puutteeLtisuudet, jotka tunnistamme titintarkastuksen aikana.

Mu ut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hatlitus ja isennditsija vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio kasittaa toimintakertomukseen
sisettyvan informaation. Titinpaet6sta koskeva tausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Vetvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisattyvii informaatio titinpaatdksen
titintarkastuksen yhteydesse ja tata tehdessamme arvioida, onko toimintakertomukseen siseltyva
informaatio otennaisesti ristiriidassa titinpaat6ksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme
tietamyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin otevan otennaisesti virheeltistA. Vetvotlisuutenamme on
tiseksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen Iaatimiseen sovettettavien saanndsten mukaisesti.

Lausuntonamme esitamme, etta toimintakertomuksen ja titinpeiitoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ette
toimintakertomus on Laadittu toimintakertomuksen taatimiseen soveLlettavien sAannirsten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tydn perusteetLa johtopaatoksen, ette toimintakertomukseen sisaittyvasse
informaatiossa on oLennainen virheettisyys, meidiin on raportoitava testa seikasta. Meitla ei ole taman
asian suhteen raportoitavaa.

BDO Oy, titintarkastusyhteisti
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