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Kansaltinen Kokoomus r.p:n puotuevattuustotte
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[atlsunto
titinpeat6ksen'
Otemrne titintarkastaneet Kansattinen Kokoomus r.p:n (y-tunn$ 021349E-5) kirjanpidon, ja
.
tiitetiedot.
tuloslasketnEn
taseen,
sisattae
ioirtntuk"rto|11rf-n ja hattinnon titikaudetta 1.1.-31.12.2019. Titinpaat6s
tutoksesta ja
Lausuntonamme esitemme, etta titinpaattis antaa oikean ja riittavan kwan puolueen toiminnan
mukaisesti ja
tatoudettisesta asemasta Suomessa voimassa otevien titinpait6ks€n taatimista koskevien saann6sten

tayttaa takisaateiset vaatimukset'
Lausunnon perustelut

mukaisesti' FWan
otemrne suorittaneet titintarkastuksen suornessa noudatettavan hwen titintarkastustaYan
titinpaatdksen
vetvottisuudet
Titintarkastajan
kohdalsa
titintarkastustavan mukaisia vetrcttisuu-kiiir.u i*ituun tu*"mmin
vaatimusten mukaisesti'
eettisten
noudatettavien
ptrottreesta
niiaen
Suornessa
-i"
titintarkastuksessa. ot"mn= .iipprmaiomia
otemme. Gyttaneet muut naiden vaatimusten mukaiset eettiset
k;;i;";i-;riitar"um tii"l"Joslriu -trankkineet

;;d

Lausuntomrne perustaksi tarpeettisen maiiran tarkoitukseen

vet\rcttisuutemrne. Kasitykemrne mut<ain otemme
sovettwaa titintarkastusevidenssia'

Tilinpaetiistl koskevat puoluehallitukien velvollisuudet
oikean
PuotuehatLitus vastaa tiLinpaetiiksen laatimisesta siten, etta se antaa

riittiivan kuvan suomessa voimassa

ia
mukaisesti ja 6yttaa takisSateiset

vaatimukset'

ol.evien titinpaat6ken taatimista [ot-r."ui"n--tiann'osten
voidakseen laatia
puoLuehaLtitus vastaa my6s serratsesti-iis'atsesti-uiGnn"tta, jonka se'katsoo tarpeettiseksi
virheetlisvfta'
johtuvaa
otennaista
joiia
ri.n"esta
tui
ei oie vaarintl-1,t6trtlita
iiiii"iiiia'[ii",
puol.ueen kykye jatkaa toimintaansa ja sovettuYissa
puoLuehatlitus on titinpeat6sta hatiessaan vetvol.tinen arvioimaan

jatkwuuteen ja siihen, etta titinpeet6s on laadittu toiminnan
perustuen, paitsi jos puol.ue aiotaan purkaa tai
iatkuvuuteen D€rustuen. ritinpaatoi taaditianioiminnan latkuvuuteen
'*"'i"irint" tlit"riiiu t.i
muuta reatistista vaihto€htoa kuin tehda niin'
rapauksissa esittiimaen seikar,

jotdIttyreiil;in;an

"l'ot"

Tilintarkastajan velvoltisuudet tilinpaetiiksen tilintarkastuksessa
kokonaisuutena vearinkayt6ksesta tai
Tavoitteenamme on hankkia kohtuuttinen varmuus siite, onko tiLinpaataikessa
sekli intaa tlintarkastuskertomus, joka sisattda lausuntomme'
orennaista
ei oLe tae siite' ette otennainen virheettisyys aina havaitaan
KohtuuLtinen varmuus on ko*"u
aiheutua
"ut
tiLintarka;tuksessa. Virheettisyykia
hyvan titintarkastustavan .rrutr"-rii-yhdessa
kohtuudetta
voisi
yksin
jos
tai
niiden
vearinkaytdksesta tai virheesta, iu-ntiJ"n rii*t"un otevan otennaisia,
titinpaetdksen perusteetta'
odottaa vaikuttavan tatoudettisiin paiiOisiin, joita kayttajat tekevat
harkintaa ja saitFemme
Hwin titintarkastustavan mukaiseen ti[intarkastukseen kuutuu, etta keytamme ammatittista
ammatittisen skeptisyyden koko titintarkastuksen ajan Lisaksi:

;;;;;ii ;;;i,;";;

,i;;ii;yytir;
rriiilo;rtt; *o.it"ii.rutr"

voi

.tunnistammejaarvioimmevaarinkiyttiksesGtai...Yirheestejohtuvattitinpaet.iksenotennaisen
jlirotg"r." ndihjn riskeihin vastaavia titintarkastustoimenpiteita
virheetl.isyyden tsrit, suunnliteUilne
tarpeettisen mearan tarkoitukseen sovettuvaa
ja hankimme f"*r"i"rr"' #.ii"tri
-ettli
jaa
vaarint<iytt seste johtuva olennainen virheettisyys
titintarkastusevidentria.- iiir.i tiita,
johtwa otennainen . virheettisyys jee
havaitsematta, on ,urr".-ii n in-'.itii siita, etta- virheeste
tietojen tahaLtista
havaitsematta, sitta vaarinleyta-rseen voi tiiityii yhteistoimintaa, veerentamista,
sivuuttamista.
vatvonnan
sisaisen
taikka
e;ittemista
:aitarista tat ,iifreeiusten tietojen
"Stiaratta

.

kannatta retevantista sisaisesta vatvonnasta pystyaksemme
muodostamme kasityksen titintarkastuksen
siine
suunnittetemaan otorrt f"tiijn
tarkoituksessa,

pvrtviiirr"

nataln

asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet mutta.emme
tausunnon puotueen siseisen vatvonnan tehokkuudesta.

"ntamaan
"tta
.aMoimmesovel'tettujentitinpeetdksentaatimisperiaatteidenasianmukaisuuttasekajohdontekemien

firiinpidottisten aMoiden ia niiste esitettavien tietojen kohtuultisuutta'

.

taatia til,inpeatds perustuen
teemrne johtopaetdksen siita, onko puotuehattituksen oltut asianmukaista
Perusteelta
otetukseen toiminnan iaii*irra"tu, ja teemme hankkimamme titintarkastuseMdenssin
jottop,iatorc"n siita, esiintyvro setiiiita tapatrtumtin tai otosuhteisiin tiittyvaa otennaista epavarmuutta,

EDooy{Y.tun,!27l6G9./|)mit5.n:in.iloo[t.rn:tt6l.llim|t€din(Ux},t!.iyrlty!,Eooonthtlin.idml!.till.rs.imdUi€{l.lilgoyntFtEn
!!.{6iolLe

ettX km&ln maah Je3dvrltvtelle.

lBpo
joka voi antaa merkittavee aihetta epeitta puotueen kykye jatkaa toimintaansa. Jos johtopeetoksemme on,
etta otennaista epavarmuutta esiintyy, meidan taytyy kiinnittaa titintarkastuskertomuksessamme tukijan
huomiota epavarmuutta koskeviin titinpaatdksessa esitettaviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat
tiedot eivat ote riittavie, mukauttaa lausuntomme. Johtopaatiiksemme perustwat titintarkastuskertomuksen antamispaivaan mennessli hankittuun titintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
otosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei Puotue pysty jatkamaan toimintaansa'

o

aryioimme titinpaetiiks€n, kaikki titinpeet6ksessa esitettiivat tiedot mukaan tukien, yteista esittemistapaa,
rakennetta ja sisiitttjii ja sita, kuvastaako titinpeetds sen perustana otevia tiiketoimia ja tapahtumia siten,

etta se antaa oikean ja riittevan kuvan.

ja ajoitukesta seka
Kommunikoimme haltintoetinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitettusta taajuudesta
jotka
puutteettisuudet,
merkittevat
Yatvonnan
sisaisen
mahdotliset
rnerkittavista titintarkastushavainnoista, mukaan tukien
aikana.
tunnistamme titintarkastuksen
Muut raportointivekoitteet

lluu informaatio
puotuehau.itus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kesittee toimintakertomuksen. Titinpeatiista koskeYa
lausuntomme ei kata muuta informaatiota'

-""1"

ja tata tehdessamme
on Lukea muu informaatio titinpaet6ksen titintarkastuksen yhteydessa
suoritettaessa
tilintarkastusta
tai
titinpaetiiksen
risiiriidassa
muu informaatio olennaisesti

Vetvou.isuutenamme

iJ"io-.,

Vetvo[[isuutenamme on

ianifimimme tletamyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin otevan otennaisesti virheettista'
mukaisesti'
iiraf,il i*l"iO", onko loimintakertomus taadittu sen taatimiseen sovetLettavien seanndsten

ja tiLinpaa6kse,n tiedot ovat yhdenmukaisia ja etta toimintakertomus
Lausuntonamme esitamme, etta bimintakertomuksen

*l-Jalit,

ioirm.kertomuksen taatimiseen sovettettavien saann6sten mukaisesti'

johtopaaoksen, etta toimintakertomukseen sisattyvassa informaatiossa
Jos teemme suorittamamme ty6n perusteetta
tatta rikasta. tleitta ei ote teman asian suhteen raportoitavaa'
on olennainen virheettryys, meioan on

iipo.t6lt"ui

Muut lakiin Perustuvat lausunnot
perusteelta tausunto puotuetain 9 c g:n edettwtemista
vetvoLtisuutenamme on antaa suorittamamme titintarkastuksen
seikoista.
puotuehattitus vastaa valtionavustuksen kaytijsta ja kaytt6a koskevasta raportoinnista seka puotuetaissa saadettyjen
vaalikampanjan kutujen ja rahoituksen
tukea koskevien saann6sten noudattamise;ta. Puotue-hattitus vastaa myds
ilmoittamisesta.
jutkiseen toimintaan saadun
etta puotueen saanniiisse ja
- yteisohjelmassa maaritettyyn
puotuelain saanndksiii ja
noudatettu
on
ra'portoinnissavattionavustuksen keytdsse ia rivtitii roir"r"r*
'1'4
mom' saanndkie tukea koskevista
ja puotuetain 8 b 5:n
avustusDaatiiksen ehtoia' Puotuetaii iia""Oftli tuesta
on
noudatettu'
*i"i-tr-f[U. *ii ,aiti'rampanlan kutujen ja rahoituksen itmoittamisesta
Lausuntonamme esitamme,

tukemaan tarkoitetuista maksuttista mainoksista
Puotuetain 8 b ! 5 mom. mukaan vaalikampanjaan kuutuvista tai sita
varmistumaan siita, etta puotuetain 8 b 5:n 5
pyttyneet
tuotettavasti
6G
ntmi.
on keweva itmi niiden maksajan
mom. sbannbksie on noudatettu, ioten tatta osin emme anna lausuntoa'

ir,ii

Muiden lakiin Perustuvien lausuntojen laajuutta koskevat rajoitukset
site tukemaan tarkoitetuista maksuttista
Puotuetain 8 b g 5 rnom. mukaisia tietoia \raatikamPanjaan kuuLwista tai
joten
emrne saa riittavaa titintarkastusevidenssia
seMttae,
volaa
Uroteitavasti
ei
nimisti
.iiO"" marcajien

,ili""f"lrt. i"

Utta osin lausunnon antamiseki.
HeLsingissa
BDO
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