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TIITE TITINTARKASTUSKERTOMUKSEEN:

Tarkempi kmraus tilintarkastajan velvollisuuksista tilinp6dttiksen
tilintarkastukessa

Tilintarkastuslaki velvoittaa tilintarkastajaa noudattamaan hyviia tilintar-
kastusta paa. Hpri n tili nta rlostusta\En perustana toi mi\at muu n muassa
kansainveliset tilintarkastusstandardit, joita roidaan soveltaa tarkoitulaen-
mukaisessa laajuudessa kirjanpitolaisa tarkoitetun pienyritylsen tilintar-
kastulaessa.

Hpd n tilinta rkastusta\E n mukaiseen til inA rkastu keen kuu lu u, ett6 kdy
td mme a mmatillista harki ntaa ja sdilyti m me ammatillisen sleptiqryden
koko tilintarlGstulsen ajan, ja etti:

- tunnistamme ja arvioimme vdirinkdytdksestd tai virheesti johtuvat
tilin6Eiitciksen olennaisen virheellisyyden riski! suu nnittelemme ja
suoritamme nd i hin riskeihin vastaavia tilinta rkastustoimen piteiti ja
hankimme lausuntomme perustalsi tarpeellisen mddrdn tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusndyttci,ii. Riski siitd, etti vidrinkiytcik-
sestd johtuw olennainen virheellisyys jdd havaitsematta, on suu-
rempi kuin riski siiti, etti virheesti johtuva olennainen virheellisyp
ji6 havaitsematta, silli vidri nkiytdlaeen voi liittyd yhteistoimintaa,
veerentemista, tietojen tahallista esittiimettii jattiimist6 taivirheellis-
ten tietojen esittimistd taikka sisdisen valvonnan sivuuttamista.

- muodostamme kdsitylsemme tilintarlastuksen kannalta merkityk-
sellisesti sisdisestd valvonnasta pys$eksemme suunnittelemaan
olosuhteisiin nihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet,
mutta emme siind ta*oituksessa, etti pystyisimme antamaan lau_
sunnon yhdistyksen sisdisen valvonnan tehokkuudesta.

- arvioimme sovellettujen tilinpidtdksen laatimisperiaatteiden asian-
mukaisuutta sekd johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja
niistd esitettivien tietojen kohtuullisuutta.

- teemme hankkimamme tilintarkastusndytdn perusteella johtopiiii-
toksen siiti, onko hallitulsen ollut asianmukaista laatia tilinpeetds
perustuen oletukseen toiminnan jatkuwudesta, ja siiti, esiintyykci
sellaista bpahtumiin tai olosuhteisiin liittyviiii olennaista epdvar-
muutta, joka voi antaa merkittdvdd aihetta epdillii yhdistyksen kykyii
jatkaa toimintaansa. Jos johtopiitdlcsemme on, ettd olennaista epi-
varmuutta esiintyy, meidin tiytyy kiinnittid tilintarkastuskertomuk-
sessamme lukijan huomiota epevarmuutta koskeviin tilinpeetdk-
sesse esitett5viin tietoihin bi, jos epevarmuutta koskevattiedot eivat
ole riittivid, mukauttaa lausu ntoamme. Johtopddtciksemme perus-
tuvat tilinta rkastuskertomulaen a ntamispdivid n mennessi ha nkit-
tuun tilintarkastusneyttixin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voi-
wt kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimin-
taansa.

- arvioimme tilinpiiiitciken yleistd esittdmistapaa, rakenneth ja sisiil-
tri6 ja sit6, kwastaako tilinpeetds sen perustana olevia liiketoimia ja
tapahtumia siten, ettd se antaa oikean ja riittdvin kuwn.

Kommu nikoimme ha lli ntoelinten kanssa muun muassa tilinta rkastuksen
suunnitellusta laajuudesta ja ajoitukesta sekd me*itt visti tilintarkastus-
hava innoista, mukaa n lukien ma hdolliset sis6isen w hronnan merkittivit
puutteellisuudet jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
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TI LI NTARKASTUSKE RTOM US

Kaakkois-Suomen Kokoomus ry:n jdsenille

Tilinpditriksen tilintarkastus

Olemme tilintarkastaneet Kaakkois-Suomen Kokoomus ry:n (y-tunnus
0720211-5) kirjanpidon ja tilinpddkilaen tilikaudefta 1.1.-31.12.2016. Tilin-
pEiitcis sisiihiiii taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunto tilinpiiiitirksestii
Lausuntonamme esitdmme, ettd tilinpddtcis, joka osoittaa al'rjiiiimiid
45.675,93 euroa, antaa oikean ja riittdvin kuvan yhdistyksen toiminnan tu-
loksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpid-
toksen laatimista koskevien sddnndsten mukaisestisekd tiiyttiiii lakisiiiitei-
set vaatimulset.

TilinpliiitiisEi loskenan husunnon perustelut
Olem me suorittaneet ti linta rkastu ksen Suomessa noudatettavan hwe n ti-
lintarkastusta\trn mukaisesti. H,yvin tilintarkastustavan mukaisia veholli-
su u lsia mme kuvataa n b rkemmin kohdassa T i li nta *a stujo n ve lvol I isu ud et
tilin piiiitdken tilinto*astukesso. Olemme riippumattomia yhdistyksestii
niiden Suomessa noudatettavien eettisten \aatimusten mu kaisesti, jotka
koskevat suorittamaamme tilintarkastusta, ja olemme Hyttineet muut
ndiden vaatimusten mukaiset eettiset vehrcllisuutemme.

Kdsitylsemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tar-
peellisen meeren brl@itukseen soveftuwa tilintarlcstusnaffie.

\Aiadnkiiytiisegilyti koskerc lisiitieto
Lausu ntoamme mukauttamatta ha lua mme kiin nittid huomiota ti linpiiii-
tdksen liitetietoon 'Tiikauden jelkeiset olennaiset tapahtumat'', jossa on
annettu tieto noin 16.000 euron viiiirinkiiyt6sepiiilystii.

Iilinpiiiitiietii losltenat hallituksen vehollisuudEt
Hallitus wstaa tilinpidtdksen laatimisesta siten, ettA se antaa oikean ja riit-
tdvdn kuan Suomessa rcimassa olevien tilinpddtcilaen laatimisb koske-
vien sddnndsten mukaisesti ja tiiyttiiii lakisddteiset vaatimulcet. Hallitus
vastaa myos tarpeelliseksi katsomastaan sisdisestd vaMonnasta rcidakseen
laatia tilinpeetdksen, josa ei ob veerinkeytdksestii tai virheesti johtuvaa

olen na ista virheel lisyr/ttii.

Hallitus on tilinpddtristH laatiessaan relvollinen arvioimaan yhdistylaen kf
kyiijatlGa toimintaansa ja sovehuvissa tapauksissa esittimiSn seilGt, jotka

liittyvdt toimin na n jatkuvuuteen ja tilinriietdksen laatimiseen toimin na n
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpiatds laaditaan toiminnan jatkuvuuteen pe-

rustuen, paitsijos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa taikka
jos niille ei ole realistista vaihtoehtoa.

Tilartarkastaian vehrcllisuudet tilinlreiitiiken tilintarkastulsessa
Tavoitteenamme on hankkia lohtuullinen wrmuus siiti, onko tilinpaetdk-
sessd kokonaisuutena vae rinkaytdlaestd tai virheestd johturraa olenna ista

virheellisyytti, sekE antaa tilinbrkastuskertomus, jolo sis6fti6 lausun-

tomme. Kohtuullinen varmuus on ko*ea varmuustaso, mutta se ei ole tae
siitii, ettd olennainen virheellisyys aina haraitaan hyven tilintarkastustavan
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. ViSrinkiytrikseste tai vir-
heesti johtuvien virheellisyyksien katsotaan olelan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessii voisi kohtuudella odottaa vaikuttawn taloudellisiin pii-
toksiin, joita kiiyttiijit tekevit tilinpliiitrilsen perusteella.

Tilintriatdksen tilintarl<astul6een liitt'yvi5 velvollisuulsiamme kuvataan tar-
kemmin tdmdn tilintarkastuskertomuksen liitteessd, jolo on osa tilintarkas-

tuskertomusta.
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Muut raportointivelvoitteet

Toiminhkertomusta kclenat raportointhrehoitteet
Hallitus vasha muusta tilinpeetrikseen liite\fstii informaatiosta, jolo kisit-
taa toiminta kertomu ken. Edelld olerra lausu ntomme tilin6riiitdksestii ei
kata muuta infurmaatiota emmeki siten anna siitd muuta wrmennusjoh-
topiiatistii kuin jiiljempinii esittimdmme tilintarkastuslain edellyttimdt
lausunnot.

Vehtlcllisuutenamme on tilintarkastuksen yhteydessd lukea toimintakerto-
mukseen sisdltpittiedot ja arvioida, ovatko ne olennaisesti ristiriidassa ti-
li npddtrilaen tai tili nta rkastu lcen yhteydessi saamiemme tietojen ka nssa

tai vaikuttavatko ne muutoin olennaisesti virheellisittd. Vehollisuute.
namme on lisiksi arvioida, onb toimintakertomus laadittu sen laatimiseen
sovellettavien sSSnndsten mukaisesti. Jos ha\raiBemme edelld esitetyn pe-
rusteella olennaisia virheellisyylsid toimintakertomulaessa, meiddn on ra-
portoitava tisti sekd ilmoitettara ndiden virheellisyyksien luonteesta.
Meilli ei ole timdn suhteen raportoitavaa.

Lausulrto bimintakertomulsesta
Lausu ntonamme esiti mme, etti toiminta kertomus on laadittu toim inta-
kertomuksen laatimiseen sovellettavien sdd n ncisten mu kaisesti ja etti toi-
mintakertomulaen ja tilinpeatdksen tiedot ovat yhdenmuloisia.

Hallinnon tilintarl<afr.rsta koslcvat nporbintinehoineet
Hallitus wstaa yhdistyken hallinnosta yhdistyslain sddnn6sten mukaisesti.
Edellii olerc lausuntommetilinpiiiitrikestii ei kata suorittamaamme hallin-
non tilintarkastusta.

Taroitteenamme on hallinnon tilintarkastulaessa hankkia lohtuullinen var-
muus siitd, onlo hallitulsen jdsen tai muu \astuuvelvollinen syyllistynytte-
koon tai laiminly)ntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvaus,vehollisuus
yhdistysEi kohtaan tai rikkonut yhdistyslakia taikka yhdistyksen sidntijd.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siiti, etti
edelld tarloitettu teko tai laimintycinti aina haraiban hwen tilintarlostus-
tavan mukaisesti suoritetussa hallinnon tilintarkastuksessa.

Velrollisu utena mme on ta rvittaessa esittdd ti lintarkastuskertomu ksessa

vastuuvelvollisille tilintarkastuslain mukainen huomautus.

Muut lakiin perustuyat lausunnot
Lausuntonamme esitamme, etti valtionavustuken kiiytdssii ja kiiyttde
koskevasa raportoinnissa on noudatettu puoluelain sddnn6ksiS ja avus-
tuspditciksen ehtoja. Puoluelain sddnndksiS tuesta ja tukea koskevista ra-
joituksista sekd vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoitbmisesta on
noudatettu.

Huomautls
Huomautulsena esitimme, ettd tilinpidtds on allekirjoitettu 16.8.2017

eli kirjanpitolain 3 luvun 6 5:ssi seadetyn laatimisajan jilkeen. Lausunto-

amme eiole mukautettu tdmin seikan osalta.

Helsingissi 31. lokakuuta 2017
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