
TILINTARKASTUSKERTOMUS

Keskustan Keski-Pohjanmaan piiri r.y.:n jitsenille

Ti li n pddttiksen ti I i ntarkastus

Lausunto

olen tilintarkastanut Keskustan Keski-Pohjanmaan piiri r.y.:n (ytunnus 0347254-g) tilinpeidtoksen tilikaudetta 1.1.-
31 .12.20 1 L Tilin pidtos sisdttdii taseen, tutostasketman ja liitetiedot

Lausuntonani esitdn, ett;i tilinpdiitos antaa oikean ja riittiivain kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta suomessa voimassa olevien tilinp;iiitoksen laatimista koskevien sddnn6sten mukaisesti ja tEiyttiiii
la kisdditeiset vaatimu kset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvdn tilintarkastustavan
mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Titintarkastajan velvollisuudet tilinpddt1ksen titintarkasfuksessa.
Olen riippumaton yhdis$ksestd niiden Suomessa noudateftavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaani tilintarkastusta ja olen tttyttdinyt muut ndiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kdsitykseni mukaan
olen hankkinut lausuntoni perustaksitarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssid.

Tilinpditdstd koskevat hallituksen velvottisuudet

Hallitus vastaa tilinpddt6ksen laatimisesta siten, ettd se antaa oikean ja rilttdvdn kuvan Suomessa voimassa olevien
tilinpddt0ksen laatimista koskevien saanndsten mukaisestija tayttiia lakisadteiset vaatimukset. Hallitus vastaa my6s
sellaisesta sisdisestd valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinp€iiit6ksen, jossa ei ole
vdiirinkiiytOksestd tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyttai.

Hallitus on tilinpaidtOstd laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyd jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittdmddn seikat, jotka liittyviit toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etta tilinpaatos on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpaatos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys aiotaan purkaa tai
sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdai niin.

Tilintarkastajan velvollisu udet tilinpditdksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitti, onko tilinpri€itoksessd kokonaisuutena vearinkayt6ksestd tai
virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyttd, sekd antaa tilintarkastuskertomus, joka sisdrltdi€i lausuntoni. Kohtuullinen
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitd, ettd olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvdn
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksid voi aiheutua vddrinkdytoksestd tai
virheestd, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdesse voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin piititOksiin, joita kayttajat tekevdt tilinpaidtoksen perusteella.

Hyvdn tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ett€i kdytdn ammatillista harkintaa ja siiilytiin
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisdksi:

o tunnistan ja arvioin vddrinkdytoksestd tai virheestd johtuvat tilinpiiiitoksen olennaisen virheellisyyden riskit,

suunnittelen ja suoritan ndihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitti ja hankin lausuntoni perustaksi

tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssid. Riski siitii, ettd vddrinkayt6ksesta johtuva

olennainen virheellisyys jd:i havaitsematta, on suurempi kuin riski siitd, ettii virheestd johtuva olennainen



virheellisyys jdd havaitsematta, silld vddrinkdytOkseen voi liittyii yhteistoimintaa, vaarentamista, tietojen tahallista
esittdmdttd jdttamistd tai virheellisten tietojen esittiimistd taikka sisdisen valvonnan sivuuttamista.

' muodostan kdsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisdisestd valvonnasta pystydkseni
suunnittelemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siina tarkoituksessa, efta
pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisdisen valvonnan tehokkuudesta.

o arvioin sovellettujen tilinpdaitdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekd johdon tekemien kirjanpidollisten
arvioiden ja niistii esitettdvien tietojen kohtuullisuutta.

o teen johtopddtOksen siitd, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaatos perustuen oletukseen toiminnan
jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopiidtoksen siitd, esiintyyko sellaista
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyviiii olennaista epdvarmuutta, joka voi antaa merkittdvdd aihetta epaiila
yhdistyksen kyky€i jatkaa toimintaansa. Jos johtopiiiitokseni on, ettd olennaista epavarmuutta esiintyy, minun
taytyy kiinnittdii tilintarkastuskertomuksessani lukrlan huomiota epdvarmuutta koskeviin tilinpaiiit6ksessii
esitetteiviin tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat tiedot eiv€it ole riittdvid, mukauttaa lausuntoni. Johtopddtokseni
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispdivddn mennessd hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

o arvioin tilinpeidtOksen, liitetiedot mukaan lukien, yleistd esittttmistapaa, rakennetta ja sisdltoii ja sitti, kuvastaako
tilinpaiiitos sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, ettd se antaa oikean ja riittdvdn kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa
merkittdvistd tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien
tunnistan tilintarkastuksen aikana.

tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekei
mahdolliset sisaisen valvonnan merkittaivdt puufteellisuudet, jotka

M u ut ra portoi ntivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio k6sittdii toimintakertomukseen siseltyvan informaation.
Tilinpiidtdstd koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea toimintakertomukseen sisdltyvd informaatio tilinpaidtoksen tilintarkastuksen yhteydessii ja
tdtd tehdessdni arvioida, onko toimintakertomukseen sisdltyvd informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpdiit6ksen tai
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietdmyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti
virheellistd. Velvollisuutenani on lisiiksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien
sean nOsten mukaisesti.

Lausuntonani esitdn, ettd toimintakertomuksen ja tilinpdiStoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ettd toimintakertomus on
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sddnnOsten mukaisesti.

Jos teen suorittamani ty6n perusteella johtopddtdksen, ettd toimintakertomukseen sisdltyvdssd informaatiossa on
olennainen virheellisyys, meiddn on raportoitava tdstd seikasta. Minulla ei ole tdmdn asian suhteen raportoitavaa.

Muu lausunto

Puolueen sddnndissd ja yleisohjelmassa mEidriteltyyn julkiseen toimintaan saadun valtionavustuksen kdytossti ja
ktiyttod koskevassa raportoinnissa on noudatettu puoluelain sddnn6ksi6 ja avustuspaatoksen ehtoja. puoluelain
saannOksia tuesta ja tukea koskevista rajoituksista sekd vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamisesta on
noudatettu.

lankatu 8, 67100 Kokkola


