
TILINTARKASTU SKERTOMUS

Ke s k ust an Kes ki- Po hi anmaan p iiri ry : n i iis e nil le

olen tarkastanut Keskustan Keski-pohjanmaan piiri ry:n kirjanpidon, tilinpdiitoksen ja hallinnon tilikaudelta

I .l .201 5 - 3l .12.2015. Tilinpiiiitos sisiiltiiii taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Piirihallituksen ja toiminnaniohtoian vastuu tilinpiiiitdksestd

piirihallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat tilinpiiiittiksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekii siiti, ette ne

antavat oikeat ja riittavai tiedot Suom"rru uoi*ursa olevien tilinpiiiitoksen ja toimintakertomuksen laatimista

koskevien sddnnctsten ja miiiiriiysten mukaisesti. Piirihallituksen ja toiminnanjohtaja on huolehdittava siitii,

ettii yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja ettii varainhoito on luotettavalla tavalla jiirjestetty'

T il i nt ar k ast ai a n v e lv o I lis u u d et

Velvoltisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpii2itoksestii'

Tilintarkastuslaki edellyttda, ettd noudatan ammattieettisiii periaatteita. olen suorittanut tilintarkastuksen

Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyva tilintarkastustapa edellytuiii' ettii

suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitii, onko tilinpiiiit<iksessii

olennaista viiheellisyyttd, ja siitii, ovatko johtokunnan jiisenet syyllistyneet tekoon.tai laiminlydntiin, josta

saattaa seurata vahinjonkorvausvelvollisuus yhdistystii kohtaan taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen

siiiintdjii.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteita tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpiiiit<ikseen sisiiltyvist?i

luvuista ja niisszi esitettavistii muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan,

johon t<uuluu viiiirinkiiy.toksestii tai virheestii johtuvan olennaisen virheellislyden riskien arvioiminen. Naite

iirt .3a arvioidessaan tiiintarkastaja ottaa huomioon sisiiisen valvonnan, joka on yhdistyksessii merkityksellistii

oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinpeatdksen ja vuosikertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi

sis?iistii valvontaa pystyiikseen ,uunnitt"l..aan olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet

mutta ei siinii tarkoituksessa, ettii hiin antaisi lausunnon yhdistyksen sisiiisen valvonnan tehokkuudesta.

Tilintarkastukseen kuuluu my<is sovellettujen tilinp?iiitciksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden'

toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekii tilinp?iiitdksen ja

vuosikertomuksen yle i sen esittiim istavan arvioiminen'

Kiisitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen miiZiriin tarkoitukseen soveltuvaa

ti I intarkastusev idenssiii.

Lausunto

Lausuntonani esitiin, ett?i tilinpii2itos, joka osoittaa tappiota 5.424,13 euroa, antaa Suomessa voimassa olevien

tilinpiiiittiksen laatimista koskevien siiiinnosten mukaisesti oikeat ja riittiiviit tiedot yhdistyksen toiminnan

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Muut lakiin perustuvat lausunnot

puolueen s?iiinnciissii ja yleisohjelmassa miiiiriteltyyn julkiseen toimintaan saadun valtionavustuksen k?iytdss2i

ja kiiyttti?i koskevassa raportoinnissa on noudatettu puoluelain siiiinntiksiii ja avustuspii2itoksen ehtoja.
puoluelain sZiiinn<iksiii tuesta ja tukea koskevista rajoituksista sekii vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen

ilmoittamisesta on noudatettu
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