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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Kaakkois-suomen Kokoomus ry:n j;senille
Tilinpii:itolc€n tilintarkastus

Muut raportointiveholtte€t

Olemrne tilinbrkastaneet Kaakkois-Suomen Kobomus ry:n (Y-tunnus
0720211-5) kirjanpidon ja tilinFiitdksen tilil(audeha 1.1.-31.12.2017. Tilinpeetbs sisahii taseen, tuloshskelman ja liietiedot.

Toknlntalcrtorrusta kGlwdt raportolnthrehrdtteet
Hallitus vdstaa muusta tilinfEatitbeen liitetysti inbmaatiosta, joka kiisittia toimintabrbmuhen. Edelli oh\,/a husuntomme tilinpadtOlcedi ei
kata muuta informaatiota emmek; siten anna sii6 muub \rarm€nnusjohtopiiatisE kuin .iiljempana esiftiimemme tilintarkastuslain edellynamet

ta$unto tilinplit6lGestt
Lausuntommme esitimmg etta tilin*titart joka osoittaa ylijaimae
10.319,16 euroa, antaa oikean ja riitEvan kwan yhdisq^sen toiminnan tulokesta ja taloudellisesta asemasta Suornessa vgimassa olevien tilinpaatiiksen laatimista koskevien seanndsten mukaisesti seke fiyttei bkis,etei-

lausunnot.
Vehlallisuutenamme on tilintarkastulcen yhteydessa lukea toimintakertomukeen sis5ltyvat tiedotja arvioida, o\atl@ ne olennaiesti ristiriidassa tilinp5etoksen tai tilintarkastuks€n yhteydessa gamiemme thtoien bnssa
tai vaikutbvatlo ne muutoin olennaisesti virheellisiui. Vehollisuute.
namme on liseksi arviorda, onko toimintabrtomus laadittu s€n laatimiseen
solellettavien seanrxisten mukais€sti. Jos haEits€mme edelli esitetyn perusteella ohnnaisra virheellisyyl(sia toimintakertomukes5a, meidAn on rdportoitava 6stt s€ki ilrnoietbta neiden virh€ellisyyl$ien luonteesta.
MeilH eioletimen suhteen rd portoitavaa.

set vaatimukset.

Ifinpeit&a l@dwan husunmn

perustebt

Olemme suoritlaneet tilintarkastuben Suomessa noudatetta\,/an hyv;n tilintarkastusta\an mukaisesti. HtNiin tilintarkastusbvan mukaish \€h/ollisuuhiamme kuyataan tarkemmin kohdalsa Lilhtutl@stojon ',Jlvo Ewdet
tilinfijiitiiken nlintu*osttisesso. Olemme riippumattomia yhdistylcesui
niiden Suomessa noudaEttavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotlc

bskevat $orittamaamme tilintarkastusta, ja olemr€ teyttineet muut

La$urlto blmlntalcrtornulcesta
lausuntonamme esitimme, etti toimintakertomus on hadittu toimintakertomulcen laatimigeen so\rellettavien saanndsten mukaisesti ja etti toiminta kertomul(sen ja tilinFEatiiksen tiedot o\,/at yhdenmukaisia.

niiden vaatimusten mukaiset ee-ttis€t \€hollisuutemme.
Kisityks€mme mukaan olemrne hankkineet lausuntomme perustal$i tarpeellisen mieren tarbitukeen so\€hu\6a tilintarbstusniytki.

Hallinmn tilintarlGsbrsta
\eldnldqrt66€p5lly5 lcleta Btedeto
Lausuntoamrne mukauttamatta haluamm€ kiinnitia huomiota tilinpeitiik€n liitetietoien sivulla 5 kohtaan "Muuf, jossa on annettu tieto noin

kclc,at rapo.bindrEfuoiteet

Hallitus \astaa yhdistyks€n hallinnosta yhdist)6lain sAinndsten mukaiseni.
EdelE ohvd lausuntommetilinp,iiatirlGesti

ei l(ata suorittamaamme hallin-

non tilinta rkastusta.

16.m0 eulon viarinkiykisepiii\6ti.

r

Tl llnpa5ddi l(o6l(eydt

Hallitus \astaa

Ta\oitteem mme on ha llinnon tilinta rkastuksesg ha nkkia kohtuullinen va
muus siiu, onko ha llituben j,s€n ta i muu vastu u\,/eh/ollinen syyllistynyt teloon tai laiminMirtiin, josta saattaa s€uGta vahingonlorvauslrehollisuus

hamtuksen wlvollbuudet

tilintEltiken

laatimis€sta siten,

etti

s€ antaa oikean

ja riit-

tiyan kuvan Suomessa voimassa olevhn tilinpeitdks€n laatimista bsk+
vien seenndsten mubisesti ja tiytti: lakisaSteiset \,/aatimulcet. Hallitus

yhdistydti kohtaan tai rikbnut yhdistyslakia taikka yhdistylsen sientiije.
Kohtuu llinen varmuus on brlea varmuustaso, mutta se ei ole tae sii6, ette
edellii tarbitettu teko tai laiminMinti aina har,/aitaan hyvin tilintarkastustaydn mukaisesti suoritetussa hallinnon tilintarkastukessa.

\,/astaa

mlps tarpeellisebi btsomastaa n sisais€sti yah/on nasta \,oidakseen
laatia tilinpii:t lsen, jossa ei oh vearinkeyttkeslii tai virheesti johtuvaa
olennaista virheellisyytte.

Vehrcllisuutenamme on tarvittaessa esittaa tilntarkastuskertomuksessa
vastuuvehDllisille tilintarbstuslain mukainen huomautus.

Hallitus on tilintEatini laathssaan \€hrollinen arvioirnaan yhdistyl(9en k}A
kyii jatl(aa toimintaansa ja so\reltwissa tapaukissa esittimae n seibt, jotlG

liittwit toiminnan jath.rvuuteen ja tilinfEetih€n hatimiseen biminnan
ja*uvuuteen perustuen. Tilinpea'6s laaditaan toiminnaniatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys

a

Mullt hmn p€rustutrat laulunnd
Lausuntonamme esitemme, etti vahionavustuksen kiircssai ja keytt('i
koskevassa raportoinnissa on noudatettu puoluelain s5inrxjkii ja avustuspi:tdks€n ehtoja. Puoluelain sdlnnokie tuesta ja tukea koskevista rajoitukista seke vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoitbmisesta on

iirtaa n purkaa tai sen toiminta lakkauttaa taikka

ios n5ille eiole realistista yaihtoehtoa.

TilintadoCajan vehollisurdet dllnpltt6ben dlintarl(astul(s€sra
Ta\,pitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siiti, onb tilinpeet ksessa kokonaisuutena v;,rink ytdkedi tai virheesti johtuyaa olennaista
virheellisyytti, seki antaa tilintarkastuskertomut joh sisehe, husuntomme. Kohtuullinen \,/armuus on korkea \rarmuustaso, mutta se eiole tae
siiti, etti olennainen virheellisyys aina havaitaan hI /6n tilintarkastustavan

noudatettu.
Helsingissi 18. huhtikuuta 2018
Tiliextra Oy, tilintarkanusyhteisa)

mukaisesti suoritettavassa tilintarkastulGessa. Vaerinkiyt$€ni tai virheesti johwien virtEellisyykEn katsotaan ole\rdn olennaisia, jos niiden
ykin taiyhdessii voisi kotrtuudelh odotba vdikuttavan taloudellisiin fEaksiin, joita Eyttiijiit telcviit tilinfEetitks€n perusteella.
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Elina Kaura,
KHT-tilintarkastaja

t

Ilinpaetrken tilintarkastukeen liittyvia \€h/ollisuul6iamrne kuvaban tarkemmin

ti

me n

tilintarkastuskertomuksen liitteess,,
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on osa

tilinbrkas-
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Tiliextra Oy
tillntarkastusyhtelsti

UITE TIUNTARIGSTUSKERTOMUKSEEN:

Tartempi kuvaus tlllntarkastaian velvollisuulcista tillnlEetiitsen

tillntarl(astubersa
Tilintarkastushki lefuoittaa tilintarkastajaa noudattamaan
hyvia tilintar_
kastusbpaa. Hyven tilintarkastustavan perustana toimi\,/at

muun muassa

b nsa invd liset tilinta rkastussta ndardi! joita \,oidaan soleltaa ta rkoituben_
mukaisessa laa.iuudessa kirjanpitolailsa brkoitetun pienyrityksen
tilintar_
lastu ksessa.
Hyven tilintarbstusbr,/an mukaiseen tilintarkastulceen kuuluu,

timme ammatillisb harkintaa ja sailyEmrne ammatillisen

-

arvioimmesovellettujentilintEetdkenlaatimisperiaatteidenasian_
mukaisuutta seki .iohdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja
niisti esitetttvien tietoien kohtuullisuutta.

-

teemme hanldimamrne tilinta*astusnayRin perusteella johtoge_
tdksen siite, onko hallitulGen ollut asianmukaista laath tilinpiietds
perustuen ohtukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja
siiE, esiintyykd
s€llaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittwad ohnnaista epa\rdr
muutta, joka loi antaa merkitt vea aihetta eFiiillii yhdinyksen kyky:i

etti k F

skeptisyyden

kob tilintarlqstulc€n ajan, ja ettii:

-

jatkaa toimintaansa.

.Jos johtotdaktks€mrne oO etta olennaista
epivarmuutb esiintyy, meidan tiytyy kiinnittee tilintarkastuskertomuk_
sessamrne lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpjdtdk_

tunnistamme ja arvioimrne v:a.inkayti,ks€sta tai virtEestii johtwat
tilinpaetdksen ohnnaisen virheellisyyden riskit, suunniftehmme ja

suoribmme neihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteit ja
hankimme lausuntomme perusbki tarpeellisen
seen so\€huyaa tilintarlGstusneyttoe. Riski siiti,

sesse

meir,n tarkoitui_

ett vearink ytdksesta.iohtuva olennainen virtleellisyys jda havaitsematta, on suurempi kuin riski siite, etui virheeste johtwa olennainen virheellisylrs
jaa hayaitsematta, silE vearinkeytdkeen voi liitty, yhteistoimintaa,
vai rentd mista, tietojen ta hallista esittemetti jAtEimiste tai virheellisten tietojen esittemisti taikka sigisen yah/onnan sivuuttamista.

-

-

olosuhteisiin nehden asianmukais€t tilintarkastustoimenpiteet,

pukinmdenaukio4
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utta koskeyat tiedot eivet

arvioimme tilinF,adtdksen yleisti esittimistapaa, rakennetta.ia sisiltOi ja sit , kwastaako tilinpiatds sen perustana olevia liiketoimia ja
tapahtumia site[ etti se antaa oikeanja riittevan kuvdn.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintartastuksen
suunnitellusta laajuudesta ja ajoitukesta s€ki merkittivisti tilintarkastus_
havainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisiis€n yah,onnan merkit€viit
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilinta rkastuksen a ikana.

lau_

sunnon yhdistyks€n sisaisen vatvonnan tehokkuudesta.

Tiliextra Oy, tilintarkastusyhteis6

.,os epayarmu

taansa.

muodosbmme ldsityksemme tilintarkastuksen kannalta merkjtyksellisesta siseisesti vahonnasta plstyeksemme suunnittehmaan
mutta emrne siina tarkoituksessa, etEi pystyisimme artamaan

esitetteviin tietoihin tai,

ole riiftivii, mukauttaa lausuntoamrne. lohtopi:tokemme perus_
tu\€t tilinbrkastuskertomuken antamispaivedn mennessi hankit_
tuun tilintarkanusn iyttt On. Vasta iset ta pahtumat tai olosuhteet \,/oi\,/at kuitenkin .iohtaa siihen, ettei yhdistys pysty ja*anEan
toimin_
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