
REVISIONSBERÁTTBLSE

Till Kitö Vattenandelsløgs medlemmar

Jag har reviderat Kitö Vattenandelslags bokforing, bokslut, verksamhetsberättelse och forvaltning flor
räkenskapsperioden l.l.-31 .12.2015. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till
bokslutet.

Styrelsens ansvsr

Styrelsen ansvarar ftir upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och ftjr att de ger riktiga och
tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och
verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar fÌir att tillsynen över bokfloringen och medelsfürvaltningen är ordnad
på behörigt sätt och for att bokfloringen är lagenlig och medelsftirvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Rev i s orn s s kyl di gh e t e r

Min skyldighet är att uttala mig om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av min revision.
Revisionslagen ft)rutsätter att jag iakttar yrkesetiska principer. Jag har utfort revisionen i enlighet med god
revisionssed i Finland. God revisionssed fìirutsätter att jag planerar och genomftir revisionen for att få en
rimlig säkerhet om huruvida bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och
om huruvida styrelsens medlemmar har glort sig skyldiga till en handling eller fürsummelse som kan medfora
skadeståndsskyldighet gentemot andelslaget, eller brutit mot lagen om andelslag eller andelslagets stadgar.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som
ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme
och innefattar en bedömning av risken für en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan ft)r upprättandet
av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den
interna kontrollen for att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i andelslagets intema kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i füretagsledningens
uppskattningar i redovisningen, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och
verksamhetsberättelsen.

Jag anser att jag har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund für mitt uttalande.

Uualande

Enligt min uppfattning ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om
resultatet av andelslagets verksamhet samt om dess ekonomiska ställning i enlighet med i Finland gällande
bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen
och bokslutet är konfliktfria.
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