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TILINT  ARKASTUSKERTOMUS

Suomen  SosiaIidemokraattinen  Puolue  -  Finlands  Socialdemokratiska  Parti  r.p:n  puoluevaltuustolle

Tilinpäätöksen  tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut  Suomen  Sosialidemokraattinen  Puolue  -  Finlands  Socialdemokratiska  Parti  r.p:n

(0117005-2)  tilinpäätöksen  tilikaudelta  1.1.-31.12.202L  Tilinpäätös  sisältää  puolueen  taseen,  tuloslaskelman  ja liitetie-

dot.

Lausuntonani  esitän,  että  tilinpäätös  antaa  oikean  ja riittävän  kuvan  puolueen  toiminnan  tuloksesta  ja taloudellisesta

asemasta  Suomessa  voimassa  olevien  tilinpäätöksen  laatimista  koskevien  säännösten  mukaisesti  ja täyttää  laki-

sääteiset  vaatimukset.

Lausunnon  perustelut

Olen  suorittanut  tilintarkastuksen  Suomessa  noudatettavan  hyvän  tilintarkastustavan  mukaisesti.  Hyvän  tilintarkastusta-

van  mukaisia  velvollisuuksiani  kuvataan  tarkemmin  kohdassa  Tilintarkastajan  velvollisuudet  tilinpäätöksen  tilintarkastuk-

sessa.  Olen  riippumaton  puolueesta  niiden  Suomessa  noudatettavien  eettisten  vaatimusten  mukaisesti,  jotka  koskevat

suorittamaani  tilintarkastusta  ja olen  täyttänyt  muut  näiden  vaatimusten  mukaiset  eettiset  velvollisuuteni.  Käsitykseni

mukaan  olen  hankkinut  lausuntoni  perustaksi  tarpeellisen  määrän  tarkoitukseen  soveltuvaa  tiIintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä  koskevat  puoluehallituksen  velvollisuudet

Puoluehallitus  vastaa  tilinpäätöksen  laatimisesta  siten,  että  se antaa  oikean  ja riittävän  kuvan  Suomessa  voimassa

olevien  tilinpäätöksen  laatimista  koskevien  säännösten  mukaisesti  ja täyttää  lakisääteiset  vaatimukset.  Puolue-

hallitus  vastaa  myös  sellaisesta  sisäisestä  valvonnasta,  jonka  se katsoo  tarpeelliseksi  voidakseen  laatia  tilinpää-

töksen,  jossa  ei ole  väärinkäytöksestä  tai virheestä  johtuvaa  olennaista  virheellisyyttä.

Puoluehallitus  on tilinpäätöstä  laatiessaan  velvollinen  arvioimaan  puolueen  kykyä  jatkaa  toimintaansa  ja soveltu-

vissa  tapauksissa  esittämään  seikat,  jotka  liittyvät  toiminnan  jatkuvuuteen  ja siihen,  että  tilinpäätös  on laadittu  toi-

minnan  jatkuvuuteen  perustuen.  Tilinpäätös  laaditaan  toiminnan  jatkuvuuteen  perustuen  paitsi,  jos  puolue  aiotaan

purkaa  tai sen  toiminta  lakkauttaa  tai ei ole muuta  realistista  vaihtoehtoa  kuin  tehdä  niin.

Tilintarkastajan  velvollisuudet  tilinpäätöksen  tilintarkastuksessa

Tavoitteenani  on hankkia  kohtuullinen  varmuus  siitä,  onko  tilinpäätöksessä  kokonaisuutena  väärinkäytöksestä  tai

virheestä  johtuvaa  olennaista  virheellisyyttä,  sekä  antaa  tiIintarkastuskertomus,  joka  sisältää  lausuntoni.  Kohtuulli-

nen  varmuus  on korkea  varmuustaso,  mutta  se ei ole tae  siitä,  että  olennainen  virheellisyys  aina  havaitaan  hyvän

tilintarkastustavan  mukaisesti  suoritettavassa  tiIintarkastuksessa.  Virheellisyyksiä  voi aiheutua  väärinkäytöksestä

tai virheestä,  ja niiden  katsotaan  olevan  olennaisia,  jos  niiden  yksin  tai yhdessä  voisi  kohtuudella  odottaa  vaikutta-

van  taloudellisiin  päätöksiin,  joita  käyttäjät  tekevät  tilinpäätöksen  perusteella.

Hyvän  tilintarkastustavan  mukaiseen  tilintarkastukseen  kuuluu,  että  käytän  ammatillista  harkintaa  ja säilytän  am-

matillisen  skeptisyyden  koko  tilintarkastuksen  ajan.  Lisäksi:

@ Tunnistan  ja arvioin  väärinkäytöksestä  tai virheestä  johtuvat  tilinpäätöksen  olennaisen  virheellisyyden  riskit,

suunnittelen  ja suoritan  näihin  riskeihin  vastaavia  tiIintarkastustoimenpiteitä  ja hankin  lausuntoni  perustaksi

tarpeellisen  määrän  tarkoitukseen  soveltuvaa  tiIintarkastusevidenssiä.  Riski  siitä,  että  väärinkäytöksestä  joh-

tuva  olennainen  virheellisyys  jää  havaitsematta,  on suurempi  kuin  riski  siitä,  että  virheestä  johtuva  olennainen

virheellisyys  jää havaitsematta,  sillä  väärinkäytökseen  voi liittyä  yhteistoimintaa,  väärentämistä,  tietojen  ta-

hallista  esittämättä  jättämistä  tai virheellisten  tietojen  esittämistä  taikka  sisäisen  valvonnan  sivuuttamista.
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Muodostan  käsityksen  tilintarkastuksen  kannalta  relevantista  sisäisestä  valvonnasta  pystyäkseni  suunnitte-

lemaan  olosuhteisiin  nähden  asianmukaiset  tiIintarkastustoimenpiteet  mutta  en siinä  tarkoituksessa,  että  pys-

tyisin  antamaan  lausunnon  puolueen  sisäisen  valvonnan  tehokkuudesta.

Arvioin  sovellettujen  tilinpäätöksen  Iaatimisperiaatteiden  asianmukaisuutta  sekä  johdon  tekemien  kirjanpidol-

listen  arvioiden  ja niistä  esitettävien  tietojen  kohtuullisuutta.

Teen  johtopäätöksen  siitä,  onko  puoluehallituksen  ollut  asianmukaista  laatia  tilinpäätös  perustuen  oletukseen

toiminnan  jatkuvuudesta,  ja teen  hankkimani  tiIintarkastusevidenssin  perusteella  johtopäätöksen  siitä,  esiin-

tyykö  sellaista  tapahtumiin  tai olosuhteisiin  liittyvää  olennaista  epävarmuutta,  joka  voi antaa  merkittävää  ai-

hetta  epäillä  puolueen  kykyä  jatkaa  toimintaansa.  Jos  johtopäätökseni  on, että  olennaista  epävarmuutta  esiin-

tyy, minun  täytyy  kiinnittää  tiIintarkastuskertomuksessani  lukijan  huomiota  epävarmuutta  koskeviin  tilinpää-

töksessä  esitettäviin  tietoihin  tai, jos epävarmuutta  koskevat  tiedot  eivät  ole riittäviä,  mukauttaa  lausuntoni.

Johtopäätökseni  perustuu  tiIintarkastuskertomuksen  antamispäivään  mennessä  hankittuun  tilintarkastusevi-

denssiin.  Vastaiset  tapahtumat  tai olosuhteet  voivat  kuitenkin  johtaa  siihen,  ettei puolue  pysty  jatkamaan

toimintaansa.

*  Arvioin  tilinpäätöksen,  kaikki  tilinpäätöksessä  esitettävät  tiedot  mukaan  lukien,  yleistä  esittämistapaa,  raken-

netta  ja sisältöä  ja sitä, kuvastaako  tilinpäätös  sen perustana  olevia  liiketoimia  ja tapahtumia  siten,  että se

antaa  oikean  ja riittävän  kuvan.

Kommunikoin  hallintoelinten  kanssa  muun  muassa  tilintarkastuksen  suunnitellusta  laajuudesta  ja ajoituksesta  sekä  mer-

kittävistä  tiIintarkastushavainnoista,  mukaan  lukien mahdolliset  sisäisen  valvonnan  merkittävät  puutteellisuudet,  jotka

tunnistan  tilintarkastuksen  aikana.

Muut  raportointivelvoitteet

Puoluehallitus  vastaa  muusta  informaatiosta.  Muu informaatio  käsittää  toimintakertomuksen.  Tilinpäätöstä  koskeva

lausuntoni  ei kata  muuta  informaatiota.  Velvollisuutenani  on lukea  muu informaatio  tilinpäätöksen  tilintarkastuksen

yhteydessä  ja tätä  tehdessäni  arvioida,  onko  muu informaatio  olennaisesti  ristiriidassa  tilinpäätöksen  tai tilintarkas-

tusta  suoritettaessa  hankkimani  tietämyksen  kanssa  tai vaikuttaako  se muutoin  olevan  olennaisesti  virheellistä.

Velvollisuutenani  on lisäksi  arvioida,  onko  toimintakertomus  laadittu  sen laatimiseen  sovellettavien  säännösten  mu-

kaisesti.

Lausuntonani  esitän,  että  toimintakertomuksen  ja tilinpäätöksen  tiedot  ovat  yhdenmukaisia  ja että toimintakertomus

on laadittu  toimintakertomuksen  laatimiseen  sovellettavien  säännösten  mukaisesti.

Jos  teen  suorittamani  työn  perusteella  johtopäätöksen,  että toimintakertomukseen  sisältyvässä  informaatiossa  on

olennainen  virheellisyys,  meidän  on raportoitava  tästä  seikasta.  Minulla  ei ole tämän  asian  suhteen  raportoitavaa.

Muut  lakiin  perustuvat  lausunnot

Velvollisuutenani  on antaa  suorittamani  tilintarkastuksen  perusteella  lausunto  puoluelain  9 c §:n edellyttämistä  sei-

koista.

Puoluehallitus  vastaa  valtionavustuksen  käytöstä  ja käyttöä  koskevasta  raportoinnista  sekä  puoluelaissa  säädetty-

jen  tukea  koskevien  säännösten  noudattamisesta.  Puoluehallitus  vastaa  myös  vaalikampanjan  kulujen  ja rahoituk-

sen ilmoittamisesta.

Lausuntonani  esitän,  että puolueen  säännöissä  ja yleisohjelmassa  määriteltyyn  julkiseen  toimintaan  saadun  valti-

onavustuksen  käytössä  ja käyttöä  koskevassa  raportoinnissa  on noudatettu  puoluelain  säännöksiä  ja avustus-

päätöksen  ehtoja.  Puoluelain  säännöksiä  tuesta  ja tukea  koskevista  rajoituksista  sekä  vaalikampanjan  kulujen  ja

rahoituksen  ilmoittamisesta  on noudatettu.
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