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Revisionsberättelse 
Tili medlemmarna i LPOnet Osk Ani 
Revision av bokslutet 
Uttalande 

Vi har utfört en revision av bokslutet för LPOnet Osk Ani (fo-nummer 0129056-4) för räkenskapsperioden 
1.1-31.12.2020. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter tili bokslutet. 

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av andelslagets ekonomiska stälining samt av re 
sultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gäliande upprättande av 
bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven. 

Grund för uttalandet 

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed 
beskrivs närmare i avsnittet Revisoms skyldigheter vid revision av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande tili 
andelslaget enligt de etiska kraven i Finland som gälier den av oss utförda revisionen och vi hari övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet 
Styrelsen och verkstäliande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en 
rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt 
uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkstäliande direktören ansvarar även för den interna kontroli 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter elier på fel. 

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av an 
delslagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tiliämpligt, om förhålianden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tiliämpas dock inte om man avser att likvidera andelslaget, upphöra med verksamheten elier inte 
har något realistiskt alternativ tili att göra något av detta. 

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed alitid 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 bokslu 
tet. 

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

ldentifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegent 
ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tiliräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet tili följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felak 
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member finn of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 
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LPOnet Osk Ani 
Revisionsberettelse 

1.1.-31.12.2020 

Skaffar vi oss en förståelse av den del av andelslagets interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn tili omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskatt 
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revi 
sionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda tili betydande tvivel om andelslagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp 
märksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revi 
sionsbevis som inhämtas fram tili datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett andelslag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland up 
plysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

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