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TIL IN TA RKA S TUS KE RTO M US
V aasan V aalipiirin V ihreätry:n jäsenille
Tilinpäätöksen tilintarkastu s
L au su nto
O lemme tilintarkastaneet V aasan V aalipiirin V ihreät ry:n (y-tu nnu s 1530 03-8 ) tilinpäätöksen
tilikau d elta1.1.-31.12.20 21.Tilinpäätös sisältäätu loslaskelman,taseen jaliitetied ot.
L au su ntonamme esitämme,että tilinpäätös,joka osoittaa alijäämää 467 ,81 eu roa,antaa oikean ja
riittävän ku van yhd istyksen toiminnan tu loksesta ja talou d ellisesta asemasta Su omessa voimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mu kaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimu kset.
L au su nnon peru stelu t
O lemme su orittaneettilintarkastu ksen Su omessa nou d atettavan hyvän tilintarkastu stavan mu kaisesti.
H yvän tilintarkastu stavan mu kaisiavelvollisu u ksiamme ku vataan tarkemmin kohd assaTilintarkastajan
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. O lemme riippu mattomiayhd istyksestäniidenSu omessa
nou d atettavien eettisten vaatimu sten mu kaisesti,jotka koskevat su orittamaamme tilintarkastu sta ja
olemme täyttäneetmu u tnäid envaatimu stenmu kaiseteettisetvelvollisu u temme.Käsityksemme mu kaan
olemme hankkineet lau su ntomme peru staksi tarpeellisen määrän tarkoitu kseen soveltu vaa
tilintarkastu sevidenssiä.
Tilinpäätöstäkoskevathallitu ksen velvollisu u d et
H allitu s vastaatilinpäätöksen laatimisestasiten,että se antaaoikean jariittävän ku van Su omessa
voimassaolevien tilinpäätöksen laatimistakoskevien säännösten mu kaisestijatäyttää lakisääteiset
vaatimu kset.H allitu s vastaamyös sellaisestasisäisestä valvonnasta,jonkase katsoo tarpeelliseksi
void akseen laatia tilinpäätöksen,jossa eiole väärinkäytöksestä taivirheestä johtu vaa olennaista
virheellisyyttä.
H allitu s on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhd istyksen kykyäjatkaatoimintaansa
jasoveltu vissatapau ksissaesittämään seikat,jotkaliittyvättoiminnan jatku vu u teen jasiihen,että
tilinpäätös on laad ittu toiminnan jatku vu u teen peru stu en. Tilinpäätös laad itaan toiminnan
jatku vu u teen peru stu en,paitsijos yhd istys aiotaan pu rkaataisen toimintalakkau ttaataieiole mu u ta
realististavaihtoehtoaku in tehd äniin.
Tilintarkastajan velvollisu u d ettilinpäätöksen tilintarkastu ksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtu u llinen varmu u s siitä,onko tilinpäätöksessä kokonaisu u tena
väärinkäytöksestätaivirheestäjohtu vaaolennaistavirheellisyyttä,sekäantaatilintarkastu skertomu s,
jokasisältäälau su ntomme.Kohtu u llinen varmu u s on korkeavarmu u staso,mu ttase eiole tae siitä,
että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastu stavan mu kaisestisu oritettavassa
tilintarkastu ksessa.V irheellisyyksiävoiaiheu tu aväärinkäytöksestätaivirheestä,janiid en katsotaan
olevan olennaisia,jos niid en yksin taiyhd essä voisikohtu u d ellaod ottaavaiku ttavan talou d ellisiin
päätöksiin,joitakäyttäjättekevättilinpäätöksen peru steella.
H yvän tilintarkastu stavan mu kaiseen tilintarkastu kseen ku u lu u , että käytämme ammatillista
harkintaajasäilytämme ammatillisen skeptisyyd en koko tilintarkastu ksen ajan.L isäksi:

tu nnistamme jaarvioimme väärinkäytöksestätaivirheestäjohtu vattilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyd en riskit, su u nnittelemme ja su oritamme näihin riskeihin vastaavia
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tilintarkastu stoimenpiteitä ja hankimme lau su ntomme peru staksi tarpeellisen määrän
tarkoitu kseen soveltu vaatilintarkastu sevid enssiä.Riskisiitä,että väärinkäytöksestä johtu va
olennainen virheellisyys jäähavaitsematta,on su u rempiku in riskisiitä,ettävirheestäjohtu va
olennainen virheellisyys jäähavaitsematta,silläväärinkäytökseen voiliittyäyhteistoimintaa,
väärentämistä,tietojen tahallista esittämättä jättämistä taivirheellisten tietojen esittämistä
taikkasisäisen valvonnan sivu u ttamista.

mu od ostamme käsitykseni tilintarkastu ksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme su u nnittelemaan olosu hteisiinnähd en asianmu kaisettilintarkastu stoimenpiteet
mu ttaemme siinätarkoitu ksessa,ettäpystyisimme antamaan lau su nnon yhd istyksen sisäisen
valvonnan tehokku u d esta.

arvioimme sovellettu jen tilinpäätöksen laatimisperiaatteid en asianmu kaisu u tta sekä johd on
tekemien kirjanpid ollisten arvioid en janiistäesitettävien tietojen kohtu u llisu u tta.

teemme johtopäätöksen siitä,onko hallitu ksen ollu tasianmu kaistalaatiatilinpäätös peru stu en
oletu kseen toiminnan jatku vu u d esta, ja teemme hankkimamme tilintarkastu sevid enssin
peru steella johtopäätöksen siitä,esiintyykö sellaista tapahtu miin taiolosu hteisiin liittyvää
olennaistaepävarmu u tta,jokavoiantaamerkittävääaihettaepäilläyhd istyksen kykyäjatkaa
toimintaansa.J
os johtopäätöksemme on,ettäolennaistaepävarmu u ttaesiintyy,meid än täytyy
kiinnittää tilintarkastu skertomu ksessamme lu kijan hu omiota epävarmu u tta koskeviin
tilinpäätöksessäesitettäviin tietoihin tai,jos epävarmu u ttakoskevattied oteivätole riittäviä,
mu kau ttaa lau su ntomme. J
ohtopäätöksemme peru stu vat tilintarkastu skertomu ksen
antamispäivään mennessä hankittu u n tilintarkastu sevid enssiin. V astaiset tapahtu mat tai
olosu hteetvoivatku itenkin johtaasiihen,etteiyhd istys pysty jatkamaan toimintaansa.

arvioimme tilinpäätöksen,kaikkitilinpäätöksessä esitettävättied otmu kaan lu kien,yleistä
esittämistapaa,rakennetta ja sisältöä ja sitä,ku vastaako tilinpäätös sen peru stana olevia
liiketoimiajatapahtu miasiten,ettäse antaaoikean jariittävän ku van.
Kommu nikoimme hallintoelinten kanssamu u n mu assatilintarkastu ksen su u nnitellu stalaaju u d esta
ja ajoitu ksesta sekä merkittävistä tilintarkastu shavainnoista,mu kaan lu kien mahd ollisetsisäisen
valvonnan merkittävätpu u tteellisu u d et,jotkatu nnistamme tilintarkastu ksen aikana.
M u u traportointivelvoitteet
M u u tlakiin peru stu vatlau su nnot
V elvollisu u tenamme on antaasu orittamamme tilintarkastu ksen peru steellalau su nto pu olu elain 9 c § :n
ed ellyttämistäseikoista.
P iirihallitu s vastaavaltionavu stu ksen käytöstä jakäyttöä koskevastaraportoinnistasekä pu olu elaissa
sääd ettyjen tu kea koskevien säännösten nou d attamisesta.P iirihallitu s vastaa myös vaalikampanjan
ku lu jen jarahoitu ksen ilmoittamisesta.
L au su ntonamme esitämme,ettäpu olu een japiirin säännöissäjayleisohjelmassamääriteltyyn ju lkiseen
toimintaan saad u n valtionavu stu ksen käytössä ja käyttöä koskevassa raportoinnissa on nou d atettu
pu olu elain säännöksiä ja avu stu späätöksen ehtoja.P u olu elain säännöksiä tu esta ja tu kea koskevista
rajoitu ksistasekävaalikampanjan ku lu jen jarahoitu ksen ilmoittamisestaon nou d atettu .
H elsingissä28 .päivänähu htiku u ta20 22
Nexia Oy, Tilintarkastusyhteisö
Katja Hanski
Katja Hanski, KHT
sähköisesti allekirjoitettu
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Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side
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Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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