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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Uudenmaan Vasemmistotiitto ry:n jasenitte

TilinpliHtijksen ti lintarkastus

Lausunto

Oten titintarkastanut Uudenmaan Vasemmistotiitto ry:n (y-tunnus 0215779-6\ titinpeatijken titikaudetta 1.1.-
31 .12.2017. Titinpaetijs sisaltae taseen, tutostasketman ja tiitetiedot.

Lausuntonani esitan, etta titinpaatos antaa oikean ja riittavan kuvan yhdistyksen toiminnan tutoksesta ja
tatoudettisesta asemasta Suomessa voimassa olevien titinpaatijksen taatimista koskevien saanndsten
mukaisesti ja teyttaa [akiseateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Titinpa5t6ste koskevat hallituksen velvollisuudet

Oten suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan titintarkastustavan mukaisesti, Hyviin
tilintarkastustavan mukaisia vetvottisuukiani kuvataan tarkemmin kohdassa ftintdrkostajon vetvotlisuudet
tilinpdiitdksen tilintorkostukessa. Oten riippumaton yhdistykest; niiden Suomessa noudaaettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani titintarkastusta ja oten tayttanw muut naiden vaatimusten
mukaiset eettiset vetvottisuuteni. Kasirykeni mukaan olen hankkinut tausuntoni peiustaksi tarpeelt'isen maaran
tarkoitulGeen sovettuvaa ti [intarkastusevidenssiii.

Hattitus vastaa titinpaet6ksen [aatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittevan kuvan Suomessa voimassa
otevien titinpiidt<iksen taatimista koskevien sdiinntjsten mukaisesti ja tayttea takiseeteiset vaatimukset.
Hauitus vastaa mytjs sellaisesta siseisesta vatvonnasta, jonka se kitsoo tarpeettiseksi voidakseen taatia
titinpaet6ksen, jossa ei ote viiiirink5yttjksestii tai virheesta johtuvaa otennaista vi rheettisyytte.

Ha(titus on titinpaatijsta laatiessaan vetvottinen arvioimaan yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa ja
soveltuvissa tapauksissa esittamaen seikat, jotka tiittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ette titinpaatds
on taadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Titinpeatds taaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen,
paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta takkauttaa tai ei o(e muuta reatistista vaihtoehtoa kuin
tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet titinpeatdksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuuttinen varmuus siite, onko titinpeatdksessa kokonaisuutena vaarinkaytdksesta
tai virheesta johtuvaa otennaista virheettisyytta, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka sisettae tausuntoni.
Kohtuuttinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ote tae siita, etta otennainen virheettisyys aina
havaitaan hyvan titintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa titintarkastuksessa. Virheettisyyiiiii voi
aiheutua viiirinklyttiksestii tai virheesta, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessii
vojsi kohtuudetta odottaa vaikuttavan tatoudettisiin paatdksiin, joita kayttejat tekevat titinpeatdksen
perusteetta.

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen titintarkastukseen kuutuu, ette kayten ammatittista harkintaa ja saitytan
ammatitlisen skeptisyyden koko titintarkastuksen ajan. Lisiiksi:

. tunnistan ja arvioin vaarinkeytdksesta tai virheesta johtuvat titinpeatdksen otennaisen virheettisyyden riskit,
suunnitteten ja suoritan naihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteite ja hankin tausuntoni perustaksi
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tarpeeltisen meeran tarkoitukseen sovettuvaa titintarkastusevidenssia. Riski siita, ette vaarinkaytiiksesta
johtuva otennainen virheettisyys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siite, etta virheesta johtuva
otennainen virheettisyys jee havaitsematta, sitta vaarinkeytrikseen voi tiittya yhteistoimintaa, vaarentamista,
tietojen tahattista esittamatte jattam'ista tai virheettisten tietojen esittamiste taikka siseisen vatvonnan
sivuuttamista.

. muodostan ktisityksen titintarkastuksen kannatta relevantista sisaiseste vatvonnasta pystyakseni
suunnittetemaan otosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siina tarkoituksessa,
etta pystyisin antamaan tausunnon yhdistyksen sisaisen vatvonnan tehokkuudesta.
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. arvioin soveltettujen titinpaat6ksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seki
kirjanpidottisten arvioiden ja niista esitettavien tietojen kohtuuuisuutta.

johdon tekemien

. teen johtopaettiksen siita, onko hattituksen ouut asianmukaista laatia titinpaatds perustuen otetukseen
toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimamme titjntarkastusevidenssi n perusteetta johtopa;tiiksen siita,
esiintyykti se(taista tapahtumiin tai olosuhteisiin tiittyvae otennaista epavarmuutta, joka voi antaa
merkittava5 aihetta epiiilti yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtopaatdkseni on, etta olennaisra
epavarmuutta esiintyy, minun teytyy kiinnittaa titintarkastuskertomuksessani tukijan huomiota epiivarmuutta
koskeviin titinpaiitdksessa esitetteviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ote riittavia,
mukauttaa [ausuntoni. Johtopeatiikseni perustuvat titintarkastuskertomuksen antamispAivaan mennessa
hankittuun titintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai otosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioin titinpaatijksen, kaikki tilinpaatdksessa esitet6vat tiedot mukaan tukien, yteista esittamistapaa,
rakennetta ja sisattde ja site, kuvastaako titinpa5tds sen perustana otevia tiiketoimia ja tapahtumia siten,
etta se antaa oikean ja riittiiviin kuvan.

Kommunikoin haltintoetinten kanssa muun muassa titintarkastuksen suunniteltusta taajuudesta ja ajoituksesta seke
merkittaviste tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdottiset sisaisen vatvonnan merkittavat
puutteettisuudet, jotka tunnistan titintarkastuken aikana.

Muut takiin perustuvat lausunnot

Vetvottisuutenani on antaa suorittamani titintarkastuksen perusteelta tausunto puotuelain 9 c S:n
ede[lyttamista seikoista.

Piirihattitus vastaa vattionavustuksen keyt6sta ja keyttda koskevasta raportoinnista sekii puotuetaissa
saedettyjen tukea koskevien seenndsten noudattamisesta. Piirihattitus vastaa mytis vaatikampanjan kutujen
ja rahoituksen itmoittamisesta.

Lausuntonani esitan, ette piirijarjestdn siiiinnciissii ja yleisohjetmassa maeritettyyn jutkiseen toimintaan
saadun valtionavustuksen keyt6sse ja kSyttda koskevassa raportoinnissa koskien vattionavustustitityste on
noudatettu puoluetain sii;nntjksiii ja avustuspaatdksen ehtoja. Puotuetain saanndksia tuesta ja tukea
koskevista rajoituksista seki vaa[ikampanjan kutujen ja rahoituksen itmoittamisesta on noudatettu.
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