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TI LI NTARKASTUSKERTOM US

Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piiri r)4n jasenille

Til inpaat6ksen ti lintarkastus

Lausunto
Olen tilintarkastanut Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piiri ry:n (y-tunnus 051826e7) kirjanpidon, tilinpeatoksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.t.-3\.72.2OtA.filinpaatos sisdtea taseen, tuloslaskelmanja iiitetiedot.

Lausuntonani esitan, ettd tilinpaetos,joka osoittaa yijeamaa 9.338,85 euroa, antaa oikeanja riittavan kuvan yhdistyksen
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien
saennosten mukaisesti ja ta!ftie lakisaateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvan
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
talinpdatoksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksesta niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen tayttanyt muut naiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kdsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen maar6n
tarkoitukseen soveltuvaa til intarkastusnayttoa.

lv1 uut raportoi ntivelvoitteet

Lausunto toimintakertomuksesta
Lausuntonani esitan, etta toimintakertomuksen ja tilinp5atoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja etta toimintakertomus on
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien seannosten mukaisesti.

Muut lakiin perustu\rat Iausunnot
Lausuntonani esitan, ettii yhdistyksen siiiinnoissii ja yleisohjelmassa maariteltyyn julkiseen toimintaan saadun
valtionavustuksen kaltossa ]a kaftoe koskevassa raportoinnissa on noudatettu puoluelain seennoksia ja
avustuspaetoksen ehto.ia. Puoluelain saanndksie tuesta ja tukea koskevista rajoituksista seka vaalikampanjan kulujenja
rahoituksen ilmoittamisesta on noudatettu.

Helsingissd, 4. peivane kesakuuta 2019

Liite (s. 2-3) Liite on osa tilintarkastuskertornusta. Liitteesse on brkempi kuvaus hallituksen velvoi /isuukslsta
tifinpedbksen ja toimintakertomuksen iaatimisessa seke flintarkastajan velvollisuuksista
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LIITE

TARKEMPI KWAUS HALLITUKSEN VELVOLLISUUKSISTA TILINPAATOKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN LAATIMISESSA
SEKA TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUKSISTA T LIN PAATOKS EN TILINTAR KASTU KSESSA

Hallitus on tilinpeiitosta laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esitameen seikat, jotka liittyvdt toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ettti tilinpe6tos on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpdetos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys aiotaan purkaa tai
sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehde niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaatoksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siite, ettei tilinpdatoksessa ole kokonaisuutena vaarinkaytokseste tai
virheestd johtuvaa olennaista virheellisyytta, sekd antaa tilintarkastuskertomus, joka sisailtee lausuntoni. Kohtuullinen
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitii, etta olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvan
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellislyksie voi aiheutua veidrinkeytoksesta tai
virheestd, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessd voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin paatoksiin, joita kayftajat tekev6t tilinpeatoksen perusteella.

Hyvdn tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, eta kiiytAn ammatillista harkintaa ja sdilytdn
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. LisSksi:

. Tunnistan ja arvioin vaerinkaytoksesta tai virheesta johtuvat tilinpddtoksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelen ja suoritan ndihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita ja hankin lausuntoni perustaksi
tarpeellisen mdaren tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnaftoa. Riski siita, etta vaarinkdytokseste
johtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siite, etta virheestd johtuva
olennainen virheellisyys jea havaitsematta, silla vdarinkeFokseen voi liiftya yhteistoimintaa, vearentamistA,
tietojen tahallista esittematd jattamista tai virheellisten tietojen esittamista taikka sisaisen valvonnan
sivuuttamista.

. l\4uodostan kesityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaiseste valvonnasta pystyakseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siine
tarkoituksessa, ettei pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisaisen valvonnan tehokkuudesta.

. Arvioin sovellettujen tilinpeatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seke johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niista esitetavien tietojen kohtuullisuutta.

. Teen johtopaetoksen siitd, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaetos perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusndyton perusteella johtopaatoksen siita,
esiintyyko sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvae olennaista epavarmuutta, joka voi antaa merkittevee
aihetta epailla yhdistyksen kykye jatkaa toimintaansa. Jos johtopaatokseni on, etta olennaista epavarmuutta
esiintyy, minun taytyy kiinnittAa tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin
tilinpaatoksessd esitetteviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eiviit ole riittavie, mukauttaa
lausuntoni. JohtopaAtokseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispaivaan mennessa hankittuun
tilintarkastusnayttoon. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty
jatkamaan toimintaansa.

. Arvioin tilinpeetoksen, kaikki tilinpaatoksessa esitettavat tiedot mukaan lukien, yleistA esittamistapaa,
rakennetta ja sis6ltoa ja sita, kuvastaako tilinpdatos sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, ette
se antaa oikean ja riittiiven kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta seka
merkitteviste tilintarkastushavainnoista, mukaan Iukien mahdolliset siseisen valvonnan merkitaivet puutteellisuudet,
jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

T
Tuoktio

Tama kuvaus on osa tilintarkastuskertomusta.

Tilinpaatosta koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpdetdksen laatimisesta siten, ettd se antaa oikean ja riittavAn kuvan Suomessa voimassa olevien
tilinpeetoksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti ja tiiyftaA lakisaateiset vaatimukset. Hallitus vastaa myos
sellaisesta sisaisesta valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpaatoksen, jossa ei ole
vedrink6ytoksesta tai virheeste johtuvaa olennaista virheellisD,tta.
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M u ut raportointivelvoitteet

Muu lnformaatio
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kasifteii toimintakertomuksen. Tilinpaatdrsta koskeva lausuntoni
ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpaatoksen tilintarkastuksen yhteydessa ja tete tehdess6ni arvioida, onko
muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpeetdksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietemyksen
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellista. Velvollisuutenani on lisaksi arvioida, onko
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien saennosten mukaisesti.

Jos teen suorittamani tydn perusteella johtopeiitoksen, ettai toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, minun
on raportoitava testai seikasta. lMinulla ei ole tAmen asian suhteen raportoitavaa.

Muut lakiin perustu\rat lausunnot
Hallitus vastaa valtionavustuksen kafosta ja kaiyttoa koskevasta raportoinnista sekii puoluelaissa saadettyjen tukea
koskevien s66nnosten noudattamisesta. Hallitus staa myds vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamisesta.

Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto puoluelain 9 c S:n edellFtamisG
seikoista.
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