
Krl I i nt, rkastusyhtiö HSG
member of inpact

TI LINTARKASTUSKERTOM US

Pohjois-Savon Kokoomus ry:n jäsenille

Olen tilintarkastanut Pohjois-Savon Kokoomus ry:n
ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.201 1. Tilinpäätös

Hallituksen vastuu

kirj anpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakedomuksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen
j a varainhoito on luotettaval la tavalla j ärj estetty.

Tilintarkastaj an velvollisuudet

Lausunto

Puoluelakiin
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Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edelll,ttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen
suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä
tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuuilisen
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä,
ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata
vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen
sääntöj ä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja
toimintakertomukseen sisälryvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden
valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan
olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa
huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittavat tiedot antavan
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa
pysfyäkseen suunnirtelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei
siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatleiden asianmukaisuuden,
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja
toimintakerlomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsitykseni mukaan olen hankkineet lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 24 008,63 ja toimintakertomus antavat
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakefiomuksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

perustuva lausunto

Käsitykseni mukaan Pohjois-Savon Kokoomus ry on:
I) valtionavustuksen käytössäja kä)ttöä koskevassa rapofioinnissa noudattanut puoluelain säännöksiä
ja alustuspäätöksen ehtoja
2) noudattanut puoluelain säännöksiä tuesta ja tukea koskevista rajoituksista sekä vaalikampanjan
kulujen j a rahoituksen ilmoittamisesta.
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