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TI LI NTARKASTUSKE RTOMUS

Vasemmistoliitto rp:n puoluevaltuustolle

Tilin piiiit6ksen ti li ntarkastus

Lausunto

Olen titintarkastanut Vasemmistotiitto rp:n titinpaatijksen titikaudetta '1.1.-31.12.2019. Titinpii6tiis sisHtt5H

puotueen taseen, tutostasketman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitan ettii titinpiiiittjs antaa oikean ja riitteven kuvan puolueen toiminnan tutoksesta ja
tatoudettisesta asemasta Suomessa voimassa olevien titinpiiiitiiksen laatimista koskevien sHiinntjsten mukaisesti
ja tiiyttii2i [akisHliteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Oten suorittanut titintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvAn titintarkastustavan mukaisesti. Hyviin

titintarkastustavan mukaisia vetvottisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
titinpiiiitdksen tilintarkastuksesso. Oten riippumaton puotueesta niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani titintarkastusta ja oten tiiytt6nyt muut n6iden vaatimusten
mukaiset eettiset vetvottisuuteni. Klisitykseni mukaan oten hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeettisen mdiiriin
tarkoitukseen sovettuvaa ti lintarkastusevidenssiH.

Ti li nplilitiistl koskevat puoluehallitu ksen velvollisuudet

Puotuehattitus vastaa titinptiiitiiksen laatimisesta siten, ette se antaa oikean ja riittiivtin kuvan Suomessa

voimassa otevien titinpiiiitiiksen laatimista koskevien stiiinntjsten mukaisesti ja tiiyttiiii takisHiiteiset
vaatimukset. Puoluehattitus vastaa myiis seltaisesta sistiisestH vatvonnasta, jonka se katsoo tarpeettiseksi
voidakseen taatia titinpHHtiiksen, jossa ei ote vdHrinkiiytiiksestd tai virheestii johtuvaa olennaista
virheettisyyttii.

Puotuehattitus on titinpHiit6stii laatiessaan vetvottinen arvioimaan puotueen kykyd jatkaa toimintaansa ja
sovettuvissa tapauksissa esittamaen seikat, jotka tiittyviit toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ettii titinpiiiitiis
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Titinpiiiit6s laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen paitsi
jos puotue aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ote muuta reatistista vaihtoehtoa kuin tehd5 niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpHHtiiksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuultinen varmuus siitli, onko titinpiiiitiiksess?i kokonaisuutena vHirinkiiytdksestii
tai virheestd johtuvaa olennaista virheettisyyttli, sekli antaa titintarkastuskertomus, joka sis6ttiiii lausuntoni.
Kohtuuttinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ote tae siiti, ettli otennainen virheettisyys aina
havaitaan hyviin titintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa titintarkastuksessa. VirheettisyyksiH voi
aiheutua viiiirinkiiytiiksesta tai virheestH, ja niiden katsotaan otevan otennaisia, jos niiden yksin tai yhdess?i

voisi kohtuudelta odottaa vaikuttavan tatoudettisiin piiiitiiksiin, joita kliyttlijiit tekevet titinpiititiiksen
perusteetta.

Hyv[n titintarkastustavan mukaiseen titintarkastukseen kuutuu, ettd kdytlin ammatitlista harkintaa ja siiitytiin
ammatittisen skeptisyyden koko titintarkastuksen ajan. LisHksi:

o tunnistan ja arvioin vddrinkdytiikseste tai virheest6 johtuvat titinpiiitiiksen otennaisen virheettisyyden
riskit, suunnitteten ja suoritan nHihin riskeihin vastaavia titintarkastustoimenpiteitH ja hankin lausuntoni
perustaksi tarpeettisen mlidrHn tarkoitukseen sove[tuvaa titintarkastusevidenssiii. Riski siitH, ettd
vlilirinkiiytciksestii johtuva otennainen virheettisyys jliii havaitsematta, on suurempi kuin riski siitH, ettii
vi rheestl j ohtuva otennainen virheettisyys jiili
havaitsematta, sittH viiiirinkiiytiikseen voi tiittyii yhteistoimintaa, vliiirent6mista, tietojen tahattista
esittiimdttli jiittiimistii tai virheettisten tietojen esittamistii taikka sisaisen vatvonnan sivuuttamista.

o muodostan kHsityksen titintarkastuksen kannalta retevantista sisliisestii vatvonnasta pysty6kseni
suunnittetemaan otosuhteisiin niihden asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet mutta en siinii
tarkoituksessa, ett6 pystyisin antamaan lausunnon puotueen sistiisen vatvonnan tehokkuudesta.
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lBpo
. arvioin sovetlettujen titinpiiiittiksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekli johdon tekemien

kirjanpidottisten arvioiden ja niistli esitettlivien tietojen kohtuuttisuutta.

o teen johtop5dttiksen siitii, onko puotuehaltituksen ottut asianmukaista taatia titinpiiiitiis perustuen

otetuliseen'toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani titintarkastusevidenssin perusteetta
johtopH6tiiksen siitli, esiintyykii settaista tapahtumiin tai otosuhteisiin tiittyvlli otennaista

ep[varmuutta, joka voi antaa merkittiivddr aihetta epiiittd puotueen kykyii jatkaa toimintaansa. Jos

johtoplilitiikseni or, ett5 otennaista epHvarmuutta esiintyy, minun tiiytyy kiinnittliii
titintarkastuskertomuksessamme tukijan huomiota eptivarmuutta koskeviin titinpiiiittiksessH esitettHviin
tietoihin tai, jos eplivarmuutta koskevat tiedot eivdt ote riittdviS, mukauttaa lausuntoni.
Johtoplidtcikseni perustuvat titintarkastuskertomuksen antamisp5iviiiin mennessd hankittuun
titintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai otosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
puotue pysty jatkamaan toimintaansa.

o arvioin titinpiiiitiiksen, kaikki titinpiiiitiiksessii esitettHvat tiedot mukaan lukien, yteistii esittamistapaa,
rakennetta ja sisattiia ja sitd, kuvastaako titinpiiitiis sen perustana otevia liiketoimia ja tapahtumia
siten, ettii se antaa oikean ja riitt?iviin kuvan.

Kommunikoin hattintoetinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitettusta laajuudesta ja ajoituksesta sekli

merkittivistli titintarkastushavainnoista, mukaan tukien mahdotliset sisHisen vatvonnan merkittdvdt
puutteettisuudet, jotka tunnistan titintarkastuksen aikana.

Mu ut raportoi ntivelvoitteet

Muu informaatio

Puotuehattitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kiisittZili toimintakertomukseen sislittyvdn

informaation. Titinpiiiitiistli koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Vetvottisuutenani on Iukea toimintakertomukseen sisdttyvii informaatio titinpiiiitiiksen titintarkastuksen
yhteydessi ja tiitli tehdessani arvioida, onko toimintakertomukseen sisiiltyvli informaatio otennaisesti

ristiiiiaassa [itinpiiiitiiksen tai titintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietiimyksen kanssa tai vaikuttaako
se muutoin otevan otennaisesti virheettistli. Vetvottisuutenani on lisliksi arvioida, onko toimintakertomus
taadittu sen [aatimiseen sovettettavien siiiinniisten mukaisesti.

Lausuntonani esit6n, ettd toimintakertomuksen ja titinpaatiiksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ettd
toimintakertomus on taadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovettettavien s66nniisten mukaisesti.

Jos teen suorittamani tyijn perusteetta johtoptiiitiiksen, etta toimintakertomukseen sislittyviissd informaatiossa
on otennainen virhee[tisyys, minun on raportoitava t6st6 seikasta. Minutla ei ote tiimiin asian suhteen

raportoitavaa.

Muut lakiin perustuvat lausunnot

Vetvottisuutenani on antaa suorittamani titintarkastuksen perusteetta lausunto puotuetain 9 c S:n

edettyttHmistii seikoista.

Puotuehattitus vastaa vattionavustuksen k5ytiistii ja kiiyttiiH koskevasta raportoinnista seki puotuetaissa

sliadettyjen tukea koskevien sddnntjsten noudattamisesta. Puotuehattitus vastaa myiis vaatikampanjan kutujen
ja rahoituksen itmoittamisesta.

Lausuntonani esitln, ettH puotueen sSdnniiissli ja yteisohjetmassa maaritettyyn jutkiseen toimintaan saadun

vattionavustuksen ktiytiissii ja ktiyttijli koskevassa raportoinnissa koskien vattionavustustititystd titikaudetta
2019 on noudatettu fuotuetiin sHiinniiksili ja avustuspHHtiiksen ehtoja. Puotuetain s]ilinnijksiii tuesta ja tukea
koskevista rajoituksista sekli vaatikampanjan kutujen ja rahoituksen itmoittamisesta on noudatettu.
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