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Tilinpää töksen  t ilin ta rkastus

Lausunto

Olemme t ilin ta rkastaneet  Liike Nyt  r .p., Rörelse.nu  r .p.:n  (y-tunnus 2943623-8) t ilinpää töksen  t ilikaudelta  1.1-

31.12.2019. Tilinpää tös sisä ltää  puolueen  taseen , tu loslaskelman ja  liit et iedot .

Lausuntonamme esitämme, et tä  t ilinpää tös an taa  oikean  ja  r iit t ävän  kuvan  puolueen  toiminnan  tu loksesta  ja
ta loudellisesta  asemasta  Suomessa  voimassa  olevien  t ilinpää töksen  laa t imista  koskevien  säännösten  mukaisest i

ja  t äyt tää  lakisää teiset  vaa t imukset .

Lausunnon perustelu t
Olemme suor it t aneet  t ilin ta rkastuksen  Suomessa  nouda tet tavan  hyvän  t ilin ta rkastustavan  mukaisest i. Hyvän

t ilin ta rkastustavan  mukaisia  veivollisuuksiamme kuva taan  ta rkemmin kohdassa  Tilin ta rkasta jan  velvollisuudet

t ilinpää töksen  t ilin ta rkastuksessa . Olemme r iippumat tomia  puolueesta  n iiden  Suomessa  nouda tet tavien

eet t isten  vaa t imusten  mukaisest i, jotka  koskeva t  suor it t amaamme t ilin ta rkastusta  ja  olemme täyt täneet  muut

nä iden  vaa t imusten  mukaiset  eet t iset  velvollisuu temme. Käsityksemme mukaan  olemme hankkineet

lausuntomme perustaksi t a rpeellisen  määrän  ta rkoitukseen  soveltuvaa  t ilin ta rkastusevidenssiä .

Tilinpää töstä  koskeva t  puolueha llituksen  velvollisuudet
Puolueha llitus vastaa  t ilinpää töksen  laa t imisesta  siten , et tä  se an taa  oikean  ja  r iit t ävän  kuvan  Suomessa  voimassa

olevien  t ilinpää töksen  laa t imista  koskevien  säännösten  mukaisest i ja  t äyt tää  lakisää teiset  vaa t imukset .
Puolueha llitus vastaa  myös sella isesta  sisä isestä  va lvonnasta , jonka  se ka tsoo ta rpeelliseksi voidakseen  laa t ia

t ilinpää töksen , jossa  ei ole väär inkäytöksestä  ta i virheestä  joh tuvaa  olenna ista  virheellisyyt tä .

Puoiueha llitus on  t ilinpää töstä  laa t iessaan  velvollinen  a rvioimaan  puolueen  kykyä  ja tkaa  toimin taansa  ja
soveltuvissa  tapauksissa  esit t ämään  seika t , jotka  liit tyvä t  toiminnan  ja tkuvuuteen  ja  siihen , et tä  t ilinpää tös on
laadit tu  toiminnan  ja tkuvuuteen  perustuen . Tilinpää tös laaditaan  toiminnan  ja tkuvuuteen  perustuen , pa it si jos

puolue a iotaan  purkaa  ta i sen  toimin ta  lakkaut taa  ta i ei ole muuta  rea list ista  va ih toehtoa  ku in  tehdä  n iin .

Tilin ta rkasta jan  velvollisuudet  t ilinpää töksen  t ilin ta rkastuksessa
Tavoit teenamme on  hankkia  kohtuullinen  varmuus siit ä , onko t ilinpää töksessä  kokonaisuutena

väär inkäytöksestä  ta i virheestä  joh tuvaa  olenna ista  virheellisyyt tä , sekä  an taa  t ilin ta rkastusker tomus, joka
sisä ltää  lausuntomme. Kohtuullinen  varmuus on  korkea  varmuustaso, mut ta  se ei ole tae siit ä , et tä

olenna inen  virheellisyys a ina  hava itaan  hyvän  t ilin ta rkastustavan  mukaisest i suor itet tavassa

t ilin ta rkastuksessa . Virheellisyyksiä  voi a iheutua  väär inkäytöksestä  ta i virheestä , ja  n iiden  ka tsotaan  olevan
olenna isia , jos n iiden  yksin  ta i yhdessä  voisi kohtuudella  odot taa  va ikut tavan  ta loudellisiin  pää töksiin , joita
käyt tä jä t  t ekevä t  t ilinpää töksen  perusteella .

Hyvän  t ilin ta rkastustavan  mukaiseen  t ilin ta rkastukseen  kuuluu , et tä  käytämme ammat illista  harkin taa  ja
sä ilytämme ammat illisen  skept isyyden  koko t ilin ta rkastuksen  a jan . Lisäksi:
•  Tunnistamme ja  a rvioimme väär inkäytöksestä  ta i virheestä  joh tuva t  t ilinpää töksen  olenna isen

virheellisyyden  r iskit , suunnit telemme ja  suor itamme nä ih in  r iskeih in  vastaavia
t ilin ta rkastustoimenpiteitä  ja  hankimme lausuntomme perustaksi t a rpeellisen  määrän  ta rkoitukseen
soveltuvaa  t ilin ta rkastusevidenssiä . Riski siit ä , et tä  väär inkäytöksestä  joh tuva  olenna inen  virheellisyys
jää  hava it semat ta , on  suurempi ku in  r iski siit ä , et tä  virheestä  joh tuva  olenna inen  virheellisyys jää
hava it semat ta , sillä  väär inkäytökseen  voi liit tyä  yh teistoimin taa , väären tämistä , t ietojen  taha llista
esit t ämät tä  jä t tämistä  ta i virheellisten  t ietojen  esit t ämistä  ta ikka  sisä isen  va lvonnan  sivuut tamista .

•  Muodostamme käsityksen  t ilin ta rkastuksen  kanna lta  relevant ista  sisä isestä  va lvonnasta

pystyäksemme suunnit telemaan  olosuhteisiin  nähden  asianmukaiset  t ilin ta rkastustoimenpiteet
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mut ta  emme siinä  ta rkoituksessa , et tä  pystyisimme an tamaan lausunnon puolueen  sisä isen

valvonnan  tehokkuudesta .
•  Arvioimme sovellet tu jen  t ilinpää töksen  laa t imisper iaa t teiden  asianmukaisuut ta  sekä  johdon tekemien

kir janpidollisten  a rvioiden  ja  n iistä  esitet tävien  t ietojen  kohtuullisuu t ta .
•  Teemme joh topää töksen  siit ä , onko puolueha llituksen  ollu t  asianmukaista  laa t ia  t ilinpää tös

perustuen  oletukseen  toiminnan  ja tkuvuudesta , ja  t eemme hankkimamme t ilin ta rkastusevidenssin

perusteella  joh topää töksen  siit ä , esiin tyykö sella ista  tapahtumiin  ta i olosuhteisiin  liit tyvää  olenna ista
epävarmuut ta , joka  voi an taa  merkit tävää  a ihet ta  epä illä  puolueen  kykyä  ja tkaa  toimin taansa . J os

joh topää töksemme on , et tä  olenna ista  epävarmuut ta  esiin tyy, meidän  täytyy kiinn it tää
t ilin ta rkastusker tomuksessamme lukijan  huomiota  epävarmuut ta  koskeviin  t ilinpää töksessä

esitet täviin  t ietoih in  ta i, jos epävarmuut ta  koskeva t  t iedot  eivä t  ole r iit t äviä , mukaut taa

lausuntomme. J ohtopää töksemme perustuva t  t ilin ta rkastusker tomuksen  an tamispä ivään  mennessä
hankit tuun  t ilin ta rkastusevidenssiin . Vasta iset  t apahtumat  ta i olosuhteet  voiva t  ku itenkin  joh taa

siihen , et tei puolue pysty ja tkamaan toimin taansa .

•  Arvioimme t ilinpää töksen , ka ikki t ilinpää töksessä  esitet tävä t  t iedot  mukaan  lukien , yleistä
esit t ämistapaa , rakennet ta  ja  sisä ltöä  ja  sitä , kuvastaako t ilinpää tös sen  perustana  olevia  liiketoimia  ja

tapahtumia  siten , et tä  se an taa  oikean  ja  r iit t ävän  kuvan .
Kommunikoimme ha llin toelin ten  kanssa  muun muassa  t ilin ta rkastuksen  suunnitellusta  laa juudesta  ja

a joituksesta  sekä  merkit tävistä  t ilin ta rkastushava innoista , mukaan  lukien  mahdolliset  sisä isen  va lvonnan

merkit tävä t  puut teellisuudet , jotka  tunnistamme t ilin ta rkastuksen  a ikana .

Muut  ra  por toin t ivel vä it teet

Muut  lakiin  perustuva t  lausunnot
Velvollisuu tenamme on  an taa  suor it t amamme t ilin ta rkastuksen  perusteella  lausunto puoluela in  9 c §:n

edellyt tämistä  seikoista .

Puolueha llitus vastaa  va lt ionavustuksen  käytöstä  ja  käyt töä  koskevasta  rapor toinnista  sekä  puoluela issa

säädet tyjen  tukea  koskevien  säännösten  nouda t tamisesta . Puolueha llitus vastaa  myös vaa likampanjan

kulu jen  ja  rahoituksen  ilmoit tamisesta .

Lausuntonamme esitämme, et tä  puolueen  säännöissä  ja  yleisohjelmassa  määr iteltyyn  ju lkiseen  toimin taan

saadun va lt ionavustuksen  käytössä  ja  käyt töä  koskevassa  rapor toinnissa  on  nouda tet tu  puoluela in

säännöksiä  ja  avustuspää töksen  eh toja . Puoluela in  säännöksiä  tuesta  ja  tukea  koskevista  ra joituksista  sekä

vaa likampanjan  kulu jen  ja  rahoituksen  ilmoit tamisesta  on  nouda tet tu .

Huomautus

Huomautuksena  esitämme, et tä  t ilinpää tös on  laadit tu  ja  a llekir joitet tu  16.11.2020 eli kir janpitola in  3 luvun
6 §:n  mukaista  t ilinpää töksen  laa t imisa ikaa  koskevaa  säädöstä  nouda t tamat ta . Lausuntoamme ei ole

mukautet tu  tämän seikan  osa lta .

Helsingissä  23. jou lukuuta  2020
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