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TI LI NTARKASTUSKERTOMUS

Uudenmaan Vasemmistotiitto ry:n jdsenitte
Ti lin

piititiiksen ti lintarkastus

Lausunto
Olen tilintarkastanut Uudenmaan Vasemmistotiitto ry:n (y-tunnus 0215279-6) titinpiiStciksen titikaudetta 1.1.31 .12.2018. Titinpiiiitcis sistittiiti taseen, tulostaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitdn, ettli titinpiiiitds antaa oikean ja riitt6vHn kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja
tatoudettisesta asemasta Suomessa voimassa otevien tilinpiiiitiiksen laatimista koskevien sddrnncisten
mukaisesti ja tiiyttiiii lakisHHteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Oten suorittanut titintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvlin titintarkastustavan mukaisesti. Hyvdn
tilintarkastustavan mukaisia velvotlisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpddtdksen tilintarkastuksessa. Oten riippumaton yhdistyksestii niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani titintarkastusta ja oten ttiyttiinyt muut nliiden
vaatimusten mukaiset eettiset vetvotlisuuteni. Kiisitykseni mukaan olen hankkinut [ausuntoni perustaksi
tarpeetlisen mddriin tarkoitukseen sovettuvaa tilintarkastusevidenssid.

Ti

linptiiitiistH koskevat pii ri ha I litu ksen velvol lisu u det

Piirihattitus vastaa titinpddtciksen laatimisesta siten, ett6 se antaa oikean ja riittdviin kuvan Suomessa
voimassa olevien titinpddtiiksen laatimista koskevien siiiinncisten mukaisesti ja tdyttHd [akisdiiteiset
vaatimukset. Piirihattitus vastaa myiis settaisesta sisdisestd vatvonnasta, jonka se katsoo tarpeettiseksi
voidakseen laatia titinpdiittiksen, jossa
virheettisyyttd.

ei ote

viiiirinkiiytciksestti

tai virheestl johtuvaa otennaista

Piirihattitus on titinpiiiitcistd taatiessaan vetvottinen arvioimaan yhdistyksen kykyd jatkaa toimintaansa ja
sovettuvissa tapauksissa esittdmdiin seikat, jotka tiittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etti
titinpddtiis on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. TitinpSStcis laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta takkauttaa tai ei ole muuta reatistista
vaihtoehtoa kuin tehd6 niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpiiiitiiksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani

on hankkia

kohtuuttinen varmuus

siit6, onko titinpddtriksessd

kokonaisuutena

viiiirinktiytciksestd tai virheesti johtuvaa otennaista virheetlisyyttd, sekd antaa tilintarkastuskertomus, joka

sistitttiii lausuntoni. Kohtuuttinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitd, ettH
otennainen virheetlisyys aina havaitaan hyvin titintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
titintarkastuksessa. Virheettisyyksiii voi aiheutua vdirinkdytciksestd tai virheestd, ja niiden katsotaan
otevan otennaisia, jos niiden yksin tai yhdessd voisi kohtuude[ta odottaa vaikuttavan taloudeltisiin

ti n piiiitiiksen perusteetta.
Hyviin titintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuutuu, ettli ktiyt6n ammatittista harkintaa ja
siiitytiin ammatillisen skeptisyyden koko titintarkastuksen ajan. Lisdksi:

pddt<iksiin, j oita ktiyttlij 6t tekevdt ti

tunnistan ja arvioin vtitirinkiiytiiksestti tai virheestii johtuvat titinptitittiksen otennaisen virheeltisyyden
riskit, suunnitteten ja suoritan ndihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitti ja hankin [ausuntoni
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IBDO
perustaksi tarpeettisen mliiiriin tarkoitukseen sovettuvaa titintarkastusevidenssid. Riski siitd, ettd
vddrink6ytciksestli johtuva otennainen virheettisyys jdd havaitsematta, on suurempi kuin riski siitd, ettd
virheestd johtuva otennainen virheeltisyys jiiii havaitsematta, sittd vdlirinkdyt<ikseen voi tiittyli
yhteistoimintaa, viiiirentdmistii, tietojen tahattista esittdmdttd jiittiimistti tai virheeItisten tietojen
esittdmistd taikka sisliisen valvonnan sivuuttamista.

muodostan k6sityksen titintarkastuksen kannatta retevantista sisdisestd valvonnasta pystydkseni
suunnittetemaan otosuhteisiin ndhden asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet mutta en siini
tarkoituksessa, ettii pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisdisen vatvonnan tehokkuudesta.
o

aryioin sovellettujen tilinpddtciksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekH johdon tekemien
kirjanpidottisten arvioiden ja niistii esitettdvien tietojen kohtuutlisuutta.

o

teen johtoptiiittiksen siitd, onko piirihattituksen ollut asianmukaista taatia titinpd6tds perustuen
otetukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani titintarkastusevidenssin perusteetta
johtopiiiitciksen siitd, esiintyykci settaista tapahtumiin tai otosuhteisiin tiittyviid otennaista epiivarmuutta,
o

joka voi antaa merkittiiviiii aihetta epdittd yhdistyksen kykyii jatkaa toimintaansa. Jos johtoplitittikseni on,
ettli otennaista epiivarmuutta esiintyy, minun tiiytyy kiinnittSS tilintarkastuskertomuksessani tukijan
huomiota eplivarmuutta koskeviin titinpiititiiksessd esitettdviin tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat
tiedot eivdt ote riittHviH, mukauttaa lausuntoni. Johtoptiiitcikseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamisp6ivd6n mennessti hankittuun titintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai otosuhteet voivat
kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioin titinpddtiiksen, kaikki titinptiiitdksessd esitetttiviit tiedot mukaan lukien, yteistd esittiimistapaa,
rakennetta ja sisdttod ja sitd, kuvastaako titinpiiiitds sen perustana otevia tiiketoimia ja tapahtumia siten,
ettH se antaa oikean ja riittiivtin kuvan.
Kommunikoin haltintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuken suunnitettusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekii merkittiivistd titintarkastushavainnoista, mukaan tukien mahdottiset sisHisen valvonnan merkittiivdt

puutteetlisuudet, jotka tunnistan ti [i ntarkastuksen aikana.

Muut lakiin perustuvat lausunnot
VetvoItisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteelta lausunto puoluetain
edettyttdmistd seikoista.
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Piirihaltitus vastaa vattionavustuksen kiiyttistii ja kiiyttoii koskevasta raportoinnista sek6 puoluetaissa
sii2idettyjen tukea koskevien s6dnncisten noudattamisesta. Piirihattitus vastaa mycis vaalikampanjan
kulujen ja rahoituksen itmoittamisesta.
Lausuntonani esitdn, ettii piirijiirjestcin sddnnriissd ja yteisohjetmassa mdSriteltyyn jutkiseen toimintaan
saadun vattionavustuksen kiiytdssd ja kdytttiH koskevassa raportoinnissa koskien vattionavustustilitystli on
noudatettu puotuetain stiiinnciksid ja avustuspliHtciksen ehtoja. Puotuetain stiiinnciksiii tuesta ja tukea
koskevista rajoituksista sekd vaatikampanjan kutujen ja rahoituksen ilmoittamisesta on noudatettu.
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