
TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kaakkois-Suomen vihreät ry:n jäsenille

Olen tilintarkastanut Kaakkois - Suomen vihreät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon
tilikaudelta 1 . 1 .-3 I.12.2015. Tilinpäätös sisältåiä taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävat tiedot
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.
Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito
on luotettavalla tavalla j ärj estetty.

Tilintarkastaj an velvollisuudet
Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä.
Tilintarkastuslaki edell¡taa, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilin-
tarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilin tarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkas-
tustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen
jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvolli-
suus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpåiätökseen
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkä¡öksestä tai virheestä johtuvan olennaisen
virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon
sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävat tiedot antavan
tilinptiätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä
tilinpåiätöksen yleisen esittåimistavan arvioiminen.

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonani esitlin, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittavat tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta.

Muut lakiin perustuvat lausunnot
Puoluelain 9c$:n 2. momentin edellyttämåinä lausuntonani esitän käsityksenäni, että puolue-
tuen käytössä ja käyttöä koskevassa raportoinnissa on noudatettu puoluelain säännöksiä ja
avustuspäätöksen ehtoja sekä noudatettu puoluelain säädöksiä tuestaja tukea koskevista
rajoituksista.
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