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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Keski-Suomen Vasemmistoliitto ry:n piirikokoukselle

Olen tilintarkastanut Keski-Suomen Vasemmistoliitto ry:n kirjanpidon, tilinpaatoksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.2015 - 31.12.2015. Tilinpaatos sisaltaa taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpaatoksen laatimisesta ja siita, etta se antaa oikeat ja riittavat tiedot Suomessa
voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti. Hallitus vastaa
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jarjestamisesta ja siita, etta kirjanpito on
lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jarjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpaatoksesta.
Tilintarkastuslaki edellyttaa, etta noudatan ammattieettisia periaatteita. Olen suorittanut
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyva
tilintarkastustapa edellyttaa, etta suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen
varmuuden siita, onko tilinpaatoksessa olennaista virheellisyytta ja siita, ovatko hallituksen jasenet
syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistysta
kohtaan taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen saantoja.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteita tilintarkastusevidenssm hankkimiseksi tilinpaatokseen
sisaltyvista luvuista ja siina esitettavista muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvan olennaisen
virheellisyyden riskien arvioiminen. Naita riskeja arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisaisen
valvonnan, joka on yhdistyksessa merkityksellista oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinpaatoksen
laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisaista valvontaa pystyakseen suunnittelemaan olosuhteisiin
nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siina tarkoituksessa, etta nan antaisi
lausunnon yhdistyksen sisaisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myos
sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden seka tilinpaatoksen yleisen esittamistavan arvioiminen.

Kasitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssia.

Lausunto
Lausuntonani esitan, etta tilinpaatos antaa Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista
koskevien saannosten mukaisesti oikeat ja riittavat tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta.

Muut lakiin perustuvat lausunnot
Lausuntonani esitan, etta Keski-Suomen Vasemmistoliitto ry on noudattanut valtionavustuksen
kaytossa ja kayttoa koskevassa raportoinnissa puoluelain saannoksia ja avustuspaatoksen ehtoja, ja
etta Keski-Suomen Vasemmistoliitto ry on noudattanut puoluelain saannoksia tuesta ja tukea
koskevista rajoituksista seka vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamisesta.
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