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Tillatra Og
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UITE TIUNTARKASTUSKERTOMUKSEEN :

Tarkempi kuvaus tlllntarkastajan rrelvollisuuksista tilinpilit6ksen
tilintarkastub€ssa

I rlintarkanuslaki veh/oittaa tilintarkasta.iaa noudatbmaan hyviia tilintaF
lcstustapaa. Hyviin tilintarkastustavan perustana toimiyat muun muassat
ka nsa inviliset tilintarkastu ssta nda rdit, joita voidaan sovelt"a tarkoituken-
mul€isessa laajuudessa kirjanpitolaissa tarkoitetun pienyrityken tilintar-
lostukessa.

HWen tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkartukeen kuuluu, etti k y-
timme ammatillista harkintaa ja siilytamme ammatillisen skeptisfyden
koko tilintarkastuken ajan, ja efti:

- tunnistamme ja a.vioimme vierinkeytdkeste taivirheesta johtuvat
tilintEet6ksen olennaisen virheellislryden riskit, suunnittelemme ja
suoritamme naihin riskeihin vastaavia tilinta*astustoimenpiteita.ia
hankimme lausuntomme perustaki tarpeellisen mder;n tarkoituk-
seen sovehwaa tilinta*astusnayttrie. Riski siitii, etui vearinkdytdk-
seste johtuva olennainen vi.heellis!,ys jea havaitsematta, on suu_
rempi kuin riskisiita, etti virheeste johtuva olennainen virheellisyys
jed havaits€mafta, sille viirink;iytdkseen voi liittye yhteirtoimintaa,
vderentemirta, tietojen tahallista esittiimdttii j.ttimiste taivirheellis-
ten tietojen esittimista taikka sisiis€n vafuonnan sivuuttamista.

- muodostamme kiisitylcemme tilinta*astuken kannalta merkityk-
sellisesta sis5isestit vafuonnasta pystyekemme suunnittelemaan
olosuhteisiin nihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpitee!
mutta emme siini tarkoitukessa, etti pystyisimme antamaan lau_
sunnon yhdistyken si$isen vafuonnan tehokkuudesta.

- arvioimmesovelleftujentilinpeetOkenlaatimisperiaatteidenasian-
mukaisuutta seka johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja
niiste esitettivien tietojen kohtuullisuutta.

- teemme hankkimamme tilintarkastusnSytdn perusteella johtopei-
tdksen siit5, onko hallituken ollut asianmukaista laatia tilinpietds
perustuen oletukeen toiminnan jatkuwudesta, ja siite, esiintyykd
sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyv;e obnnaista epevar-
muutta, joka voi antaa merkittiivai aihetta epijillii yhdistyken kykyii
jatkaa toimintaansa.los johtopiitdkemme on, ettS olennaista ep5-
varmuutta esiintyy, meiden tiiytyy kiinnitted tilintarkastuskertomuk-
sessamme lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpeakik-
sessa esitetteviin tietoihin tai, jos epeva rmuutta koskevat tiedot eivet
ole riitEviS, mukauttaa lausuntoamme. .lohtop5atdksemme perus-
tuvat tilinta*astuskertomuken antamispgivden mennessi hankit-
tuun tilinta.kastusnaytt<icin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voi_
vat kuitenkin johtaa siihen, eftei yhdistys pysty jatkamaan toimin_
taansa.

- arvioimme tilinpaitdken yleiste esittimistapaa, rakennetta ja sisil-
tdi ja siti, kuvastaako tilinpiatds sen perustana olevia liiketoimia ja
tapahtumia siten, etti s€ antaa oikeanja riitt:van kwan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen
suunnitellusta laajuudestaja ajoitukesta seke merkittivisti tilintarkartus_
havainnoista, mukaan lukien mahdolliset siseisen vafuonnan merkittivSt
puutteellisuudet jotka tunnistamme tilintarkastuken aikana.
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