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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Satakunnan Vihreät ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Satakunnan Vihreät ry:n (y{unnus 1529159-2) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1. - 31 .12.2020. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 2.096,43 euroa, antaa oikean ja
riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
H1vär tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan
velvollisuudet til@äätöksen tilintarknstuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja
olemme täyttäneet muut ttäiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan
olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen miiärän tarkoitukseen soveltuvaa
til intarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täfitää lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jxkaa toimintaansa
ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen vannuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varnuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä,
että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista
harkintaa ja säilytämrne amrnatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
o tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen

virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia
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tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsernatta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsernatta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä
taikka sisäisen valvonnan sir,uuttamista.

. muodostamme käsitykseni tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen
valvonnan tehokkuudesta.

. arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon
tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

r teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaistalaatiatilinpäätös perustuen
oletukseen toimirman jatkuvuudesla, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen lcykyä jatkaa
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessalnme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä,
mukauttaa lausuntomme. J perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei stys pysty jatkamaan toimintaansa.

esitettävät tiedot rnukaan lukien, yleistäarvioimme tilinpäätöksen, kaikki
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa ja riittavän kuvan

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta
ja ajoituksesta sekä merkittävistä mukaan lukien mahdolliset sisäisen
valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tilintarkastuksen aikana.

a

Muut raportointivelvoitteet
Muut lakiin perustuvat lausunnot

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintar
edellyttämistä seikoista.

perusteella lausunto puoluelain 9 c $:n

Piirihallitus vastaa valtionavustuksen käytöstä ja koskevasta raportoinnista sekä puoluelaissa
säädettyjen tukea koskevien säännösten
kulujen ja rahoituksen ilmoittamisesta.

Piirihallitus vastaa myös vaalikampanjan

Lausuntonamme esitämme, että puolueen ja piirin ja yleisohjelmassa määriteltyyn julkiseen
toimintaan saadun valtionavustuksen käytössä ja
puoluelain säännöksiä ja avustuspäätöksen ehtoja.

koskevassa raportoinnissa on noudatettu
säännöksiä tuesta ja tukea koskevista

rajoituksista sekä vaalikampanjan kulujen ja ilmoittamisesta on noudatettu.

Helsingissä 7. päivänä toukokuuta 2021
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Havaste, KHT
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Satakunnan Vihreät ry

Tilinpäätös

1.1.2020 - 31.1 2.2020

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2030 asti

Osoite Makasiiniranta 20 24

281 00 PORt

Y-tunnus 1529159-2

Kotikunta: ULVILA



Satakunnan Vihreät ry, Y{unnus: 1529159-2

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

Tase

Tuloslaskelma

Liitetiedot

Vastuut ja vakuudet

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Tositteiden lajit ja säilyttämistavat

Allekirjoitukset

Tilinpäätösmerkintä
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Satakunnan Vihreät ry, Y-tunnus: 1529159-2

Tase

2

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset

Saamiset, pitkäaikaiset yhteensä

Lyhytaikaiset

Muut saamiset

Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä

Saamiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

Lyhytaikainen, yhteensä

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31.12.2020

980,00

980,00

46,00

46,00

1 026,00

2282,40

3 308,40

3 308,40

1 154,85

2 096,43

3 251,28

57,12

57,12

57,12

3 308,40

31.12.2019

0,00

0,00

209,1 6

209,16

209,16

1787,10

1 996,26

1 996,26

4124,98

-2970,13

1154,85

841,41

841,41

84'|.,41

1 996,26



Satakunnan Vihreät ry, Y-tunnus: 1529159-2

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Kulut

Muut kulut

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

TUOTTO. / KULUJÄÄMÄ

VARAINHANKINTA

Tuotot

TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ

SIJOITUS. JA RAHOITUSTOIMINTA

Kulut

Rahoitustoiminta

TUOTTO. / KULUJÄÄMÄ

YLEISAVUSTUKSET

Yleisavustukset

YLEISAVUSTU KSET YHTEENSÄ

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAU DEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3

31j22020

3 900,00

-12 089,82

-8 189,82

-8189,82

779,25

-7 410,57

-105,00

-7 515,57

9 61 2,00

9 612,00

2 096,43

2 096,43

31.12.20't9

I282,39

-15 708,75

-7 426,37

-7 426,37

794,40

-6 631,97

-1 338,16

-7 970,13

5 000,00

5 000,00

-2 970,13

-2970,13



Satakunnan Vihreät ry, Ytunnus: 1529159-2

Liitetiedot

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä (pMA 1:1.5 g)

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (pMA)
mikroyrityssäännöstöä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1 g)

Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita
ja -menetelmiä.

Tuet ja avustukset

4

Avustajat
Vihreä Liitto rp. piirituki

Myönnetyt avustukset
I 612,00

Edellinen tilikausi
5 000,00

Piirituki on Vihreä Liitto rp:ltä saatu avustus.

Vastuut ja vakuudet

Annettu vuokravakuus 980.00 Jukka Laurila.

Oman pääoman muutokset tilikaudella

Edellisten tilikausien ylijäämildijäämä tilikauden alussa

Tilikauden ylijäämän/alijäämän siirto

Edellisten tilikausien ylijäämilalijäämä tilikauden lopussa

Tilikauden ylijäämilalijäämä

Oma pääoma yhteensä

31.12.2020

4124,98

-2 970,13

1154,85

2 096,43

3 251,28

31.12.2019

-1 844,36

1 844,36

4124,98

-2970,13

1154,85



Satakunnan Vihreät ry, Y-tunnus: 1529159-2

Hallituksen ehdotus tilikauden ylijäämän/alijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämä tilille.

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Tilinpäätös

Tase-erittely

Tilikartta ja saldoluettelo

Päiväkirja

Pääkirja

Tositteiden lajit ja säilyttämistavat

BA1 - Pankkitili 1

FS - Tilinpäätös

GL - Muistio

lN - Myyntilasku

OLD - lmport

PU - Ostolasku

Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

5



Satakunnan Vihreät ry, Y-tunnus: 1529159-2

Allekirjoitukset

Tilinpäätöksen sähköiset allekirjoitukset ja päiväykset ovat kansilehdellä sekä viimeisellä sivulla

Hallitus

6

Minna-Liisa Salonsaari

Hallituksen puheenjohtaja

Katja Laukkanen

Hallituksen jäsen

Tami Siren

Hallituksen jäsen

Jarkko Santala

Hallituksen jäsen

lrmeli Elomaa

Hallituksen jäsen

Henry Flinkman

Hallituksen jäsen

Tiina Korsman

Hallituksen jäsen

Krista Virtanen-Olejniczak

Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastusmerkintä.

Nexia

Kln



Tilinpäätös 2020 - Satakunnan Vihreät ry
Narne

Krista Maria Katariina Virtanen-
olejniczak

Natne

Name

M IN NA-LIISA SALONSAARI

ldentifica tion

Date

2021-05-A6

JULIA LILJEGREN

I d e ntifi r,a ti o rr ldentification

Bank Krista Maria Katariina S-Pankki JULrA LTLJEGREN
Virtanen-olejniczak

Natnr. Da lr

Däte

2021-04-19

Datt:

2021-04-19TAMIALEKSIS SIREN

Id e ntifir.a tio rr

2021 -05-05

Date

2021-04-22

lJåte

2421-04-19

Date

2021-04-19

@ rnrvrALEKSIs srREN M I N NA-LI ISA SALONSAARI

Name Date:

2021-04-19IRMELI ELOMAA

ldentificariorr

Name Date

TIINA SUVI CAROLINA KORSMAN 2021-05-05

ldentification

o TIINA SUVI CAROLINA KORSMAN

o
Nalrt:

NordeoZ HENRY oLAVr FLTNKMAN o IRMELI ELOMAA

HENRY OLAVI FLINKMAN

lr.lerntil ication

Narrc

KATJA RIIKKA LAUKKANEN

ldr:ntif ic,;rtion

Nanrc

JARKKO SANTALA

Itient.if icatiorr

S rnr.1n RIKKA LAUKKANEN

@ Jnnxr<o sANTALA
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