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TI LINTARKASTUSKERTOMUS

Eurajoki-Lapinjoen kalatatousatueen jaseniLLe

Ti tinpaetiiksen titintarkastus

Lausunto

Otemme titintarkastaneet Eurajoki-Lapinjoen katatatousatueen (Y-tunnus 3008033-9) titinpaetdksen
titikaudetta 1 .1 . - 31.12.2021 . Titinpaatds sisattaa taseen, tutostasketman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitamme, etta titinpaatos antaa ojkean ja riittiivan kuvan katastusatueen toiminnan
tutoksesta ja tatoudetlisesta asemasta Suomessa voimassa otevjen titinpaet6ksen taatimista koskevjen
sAanndsten mukaisesti ja tayttaa [akisaateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Otemme suorittaneet titintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan titintarkastustavan mukaisesti. Hyviin
titintarkastustavan mukaisia vetvotlisuuksiani kwataan tarkemmin kohdassa l'ilintarkostajon velvollisuudet
titin?iiiitAksen tilintorkostuksesso. Otemme riippumattomia katatatousatueesta niiden Suomessa
noudatettavien eettisten vaatimusten mukairsti, jotka koskevat suorittamaamme titintarkastusta ja otemme
GyttAneet muut naiden vaatjmusten mukaiset eettiset vetvottisuutemme. Kasityksemme mukaan otemme
hankkineet tausuntomme perustaksi tarpeettisen maeriin tarkoitukseen sovettuvaa titintarkastus€videnssie.

TilinpaHtiistH koskevat hallituksen velvollisuudet

Hattjtus ja toiminnanjohtaja vastaavat titinpaat6ksen taatimisesta siten, etta se antaa oikean ja
riittavan kuvan Suomessa voimassa olevien titinpaatiiksen taatimista koskevien saanniisten mukaisesti
ja tayttaa lakisaateiset yaatjmukset. Hattitus ja toiminnanjohtaja vastaavat myt s settaisesta sisaisesta
vatvonnasta, jonka ne katsovat tarpeettiseksi voidakseen Laatia titinpaatirksen, jossa ei ote
vaarinkaytdksesta tai virheesta johtuvaa otennaista virheettisyytta.

Haltitus ja toiminnanjohtaja ovat tiLinpaat6sta taatiessaan veLvottisia arvioimaan kalatatousalueen kykya
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittamaiin seikat, jotka tiittyvat toiminnan jatkuvuuteen
ja siihen, etta titinpaatOs on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpaiittis taaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos katastusatue aiotaan purkaa tai sen toimjnta takkauttaa tai ei ote
muuta reatistista vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaetiiksen tilintarkastukessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuuttinen varmuus siita, onko titinpaatdksessa kokonaisuutena
vearinkAyttiksesta tai virheesta johtuvaa olennaista virheettisyytta, seka antaa titintarkastuskertomus,
joka sisattaia lausuntoni. Kohtuuttinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ote tae siita, etta
otennainen virheeltisyys aina havaitaan hyvan tjtintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
titintarkastuksessa. Virheettisyyksiii voi aiheutua vaarinkaytdksesta tai virheestA, ja niiden katsotaan
otevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudetta odottaa vaikuttavan tatoudettisiin
paat6ksiin, joita kayttajat tekevat titinpeetiiksen perusteelta.

Hyvan titintarkastustavan mukaiseen titintarkastukseen kuutuu, ettii keytamme ammatittista harkintaa ja
sAitytAmme ammatittisen skeptisyyden koko titintarkastuksen ajan. Lisaksi:

. tunnistamme ja arvioimme vaarinkaytdksesta tai virheesta johtuvat titinpaatoksen otennaisen
virheettisyyden riskit, suunnitteten ja suoritan naihjn riskeihin vastaavia titintarkastustoimenpiteita
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeettisen maaran tarkoitukseen sovettuvaa
titintarkastusevidenssia. Riski siite, etta vaarinkaytiiksesta johtuva otennainen virheettisyys jiid
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havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta virheesta johtuva otennainen virheettisyys jaii
havaitsematta, sitta vaarinkaytdkseen voi tiittya yhteistoimintaa, vearentamista, tietojen tahattista
esittamatta jattamista tai virheettisten tietojen esittamista taikka sisaisen vatvonnan
sivuuttamista.

. muodostamme kesityksen titintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta vatvonnasta
pystyaksemme suunnittetemaan olosuhteisiin nehden asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet
mutta emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan [ausunnon kalatalousatueen sisaisen
valvonnan tehokkuudesta.

. arvioimme sovettettujen titinpaatdksen taatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon
tekemien kirjanpidottisten aMoiden ja niista esitettavien tietojen kohtuuttisuutta.

. teemme johtopaatdksen siite, onko hattituksen ottut asianmukaista laatia titinpaatos perustuen
otetukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tiUntarkastusevidenssjn
perusteelta johtopaatdksen siita, esiintyykd settaista tapahtumiin tai otosuhteisiin tiittyviiS
oLennaista epavarmuutta, joka voi antaa merkittavaa aihetta epaitta katatalousatueen kykya jatkaa
toimintaansa. Jos johtopaatdksemme on, etta oLennaista epavarmuutta esiintyy, meidan taytyy
kiinnittaa titintarkastuskertomuksessani tukijan huomiota epavarmuutta koskeviin titinpaatiiksessa
esitettaviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ote riittavie, mukauttaa
tausuntoamme. Johtopaat6ksemme perustuvat ti l'intarkastuskertomuksen antamispaivaan
mennessa hankittuun ti [intarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat
kuitenkin johtaa siihen, ettei kalatalousalue pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioimme titinpaat6ksen, kaikki titinpaatdksessa esitettavat tiedot mukaan tukien, yteista
esittamistapaa, rakennetta ja sisaLtdA ja sitii, kuvastaako titinpaatds sen perustana otevia
tiiketoimia ja tapahtumia siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan.

Kommunikoimme hattintoetinten kanssa muun muassa titintarkastuksen suunnitettusta (aajuudesta ja
ajoituksesta seka merkittavista titintarkastushavainnoista, mukaan tukien mahdottiset sisaisen vatvonnan
merkittavSt puutteeltisuudet, jotka tunnistamme titintarkastuksen aikana.

Muut raportointiYelvoitteet

A^uu informaatio

Hatlitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kasittaa vuosikertomukseen sisattyvan
informaation. Titinpaatdsta koskeva tausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Vetvottisuutenamme on Iukea vuosikertomukseen sisattyva informaatio titinpiiiitiiksen titintarkastuksen
yhteydessa ja tata tehdessamme arvioida, onko vuosikertomukseen sisiittyva informaatio otennaisesti
ristiriidassa titinpaetiiksen tai titintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietamyksen kanssa tai
vaikuttaako se muutoin otevan oLennaisesti virheeltista. Velvoltisuutenamme on tisaksi arviolda, onko
vuosikertomus laadittu sen laatimiseen sovettettavien siiSnntisten mukaisesti.

Lausuntonamme esitdmme, etta vuosikertomuksen ja titinpaatdksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja etta
vuosikertomus on laadittu vuosikertomuksen laatimiseen sovettettavien saanndsten mukaisesti.

Jos te€mme suorittamamme tyiin perusteetta johtopaatoksen, etta vuosikertomukseen sisattyvassA
informaatiossa on otennainen virheettisyys, meidan on raportoitava tasta seikasta. MeittA ei ote taman
asian suhteen raportoitavaa.

Turussa, 8. huhtikuuta 2022

BDO 0y, titintarkastusyhteisti

Samuti HakaLa, HT
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