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Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Perussuomalaisten Kainuun piiri ryn (y-tunnus 2815151-3) kirjanpidon, tilinpaatoksen ja
hallinnon tilikaudelta 1-.1.-3!.72.2OLA.\linpeatds sisetaa taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitamme, etta tilinpaetos, joka osoittaa yUaameii 4.846,45 euroa, antaa oikeanja riittaven kuvan
yhdistyksen toiminnan tuloksestaja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpiitoksen laatimista
koskevien saannosten mukaisesti ja tayftae lakiseateiset vaatimukset.

M uut raportointivelvoitteet

Lausunto toimintakertom u ksesta
Lausuntonamme esitamme, etta toimintakertomuksen ja tilinpaatoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ete
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saennosten mukaisesti.

Muut lakiin perustuvat lausunnot
Lausuntonamme esitamme, etta yhdistyksen sdannoissd ja yleisohjelmassa maariteltlyn julkiseen toimintaan saadun
valtionavustuksen kaltossa ja kalttoa koskevassa raportoinnissa on noudatettu puoluelain sd6nnoksi6 ja
avustuspaatoksen ehtoja. Puoluelain seannoksia tuesta ja tukea koskevista rajoituksista seka vaalikampanjan kulujen ja
rahoituksen ilmoittamisesta on noudatettu.
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Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:n jasenille

Tili npaatOksen tilintarkastus

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvan
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpaatoksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksesta niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatim usten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme tayttaneet muut niiiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Kasityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen
maaren tarkojtukseen soveltuvaa tilintarkastusnayftoa.

Helsingiss6, 25. paivana huhtikuuta 2019
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LIITE

TARKEMPI KWAUS HALLITUKSEN VELVoLLISUUKSISTA TILINPAATOKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN LqATIMISFSSA

SEKA nUNTARK,STAJAN VELVOLLISUUKSISTA TILINPAATOKSEN TILINTARKASTUKSESSA

TdmA kuvaus on osa tilintarkastuskertomusta

Tilinpaatosta koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpaatoksen laatimisesta siten, ettd se antaa oikean ja riittav6n kuvan Suomessa voimassa olevien

titinpeatoksen laatimista koskevien sdiinnosten mukaisesti ja tiiyttaa lakiseateiset vaatimukset. Hallitus vastaa myos

sellaisesta sisaisesta valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpAAtoksen, jossa ei ole

vadrinkaytoksesta tai virheestd.johtuvaa olennaista virheellisyytta.

Hallitus on tilinpaatostii laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyai jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittemeen seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etle tilinpeatos on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpeetos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys aiotaan purkaa tai
sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdA niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaatoksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitd, ettei tilinpaetoksesse ole kokonaisuutena vaarinkaytokseste tai
virheest6 johtuvaa olennaista virheellisyytta, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka sisatiie lausuntomme. Kohtuullinen
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siita, ette olennainen virheellisyys aina ha!€itaan hlnr'en

tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksia voi aiheutua vearinkeytdksestA tai
virheesta, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikutta\€n
taloudellisiin paetoksiin, joita kiiyttdjat tekevat tilinpaetoksen perusteella.

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta kdytAmme ammatillista harkintaa ja sailytAmme
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisdksi:

. Tu n n istam me ja a rvioim me vae rinkeytoksesta tai virheestA johtuvat tilin paetoksen olen na isen virheellisyyden
riskit, suunnittelemme ja suoritamme neihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita ja hankimme
lausuntomme perustaksitarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusntiftoe. Riski siita, ette
vaerinkAytoksesta johtuva olennainen virheellisyys jiia havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, ette
virheeste johtuva olennainen virheellisyysjda havaitsematta, sillai vaairinkaiytokseen voi liittya yhteistoimintaa,
v6erentamiste, tietojen tahallista esittamattii jaftamista tai virheellisten tietojen esittemistd taikka sisaisen
valvonnan sivuuttamista.

. Muodostamme kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista siseisesta valvonnasta pystyaksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin naihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siind
tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisaisen valvonnan tehokkuudesta.

. Arvioimme sovellettujen tilinpeAtdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekti johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistA esitettavien tietojen kohtuullisuutta.

o Teemme johtopaatoksen siita, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpeatds perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta,.ja teemme hankkimamme tilintarkastusnayton perusteella johtopeetdksen siita,
esiintlyko sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyr'aa olennaista epaivarmuutta, joka voi antaa merkittavaa
aihetta epeilla yhdistyksen kykye jatkaa toimintaansa. Jos johtopeatoksemme on, efta olennaista
epavarmuutta esiintyy, meidan tdlt)ry kiinnittda tilintarkastuskertomuksessamme lukUan huomiota
epavarmuutta koskeviin tilinp6dtoksessa esitettiiviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole
riittdvia, mukauttaa lausuntomme. Johtopaatoksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispeivaan mennessa hankittuun tilintarkastusnayttodn. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat
kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. Arvioimme tilinpdetdksen, kaikki tilinpeatoksessa esiteftavat tiedot mukaan lukien, yleiste esittamistapaa,
rakennetta ja sisaltoa ja sita, kuvastaako tilinpaetos sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, etta
se antaa oikean ja riittavan kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laa.juudestaja ajoituksesta seke
merkftavista tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan merkiftavAt puutteellisuudet,
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
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Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kdsittaa toimintakertomuksen. Tilinpaetdsta koskeva
lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpAatdksen tilintarkastuksen yhteydessA ja teta tehdessamme arvioida,
onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpAat6ksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme
tietemyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellista. Velvollisuutenamme on liseksi arvioida,
onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien saannosten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tydn perusteella johtopAAtoksen, ettA toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys,
meiden on raportoitava tasta seikasta- l\4eillii ei ole Gman asian suhteen mportoitavaa.

Muut lakiin perustu\i,at lausunnot
Hallitus vastaa valtionavustuksen kayt6sta ja kayttoe koskevasta raportoinnista sekd puoluelaissa saadettyjen tukea
koskevien saannosten noudattamisesta. Hallitus vastaa myos vaalikampanjan kulujenja rahoituksen ilmoittamisesta.

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto puoluelain 9 c S:n edellyttiimista
seikoista.
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