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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Suomen Kristi11isdemokraattien (KD) Pohjois-Karjalan piiri ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

LAUSUvro
Olemme tilintarkastaneet Suomen KIisti11isdemokraattien(KD) Pohjois-Karjalan piiri ry:n (y-tunnus O+28601-8)tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
Tilinpäätös sisältäätaseen,tuloslaskelmanja liitetiedot.
lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta Suomessavoimassa olevien tilinpäätöksen Iaatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessanoudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme

riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessanoudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme
tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme
hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessavoimassaolevien tilinpäätöksen

laatimista koskevien säännöstenmukaisestija täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä
valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseenlaatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytök5estä tai virheestä johtuvaa
olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaanvelvollinen arvioimaanyhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissatapauksissa
esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen.
Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole
muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä

johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekäantaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme.Kohtuullinen varmuus on
korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan

olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessävoisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseentilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi :

•

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestätai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä

johtuva olennainenvirheellisyys jää havaitsematta,on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseenvoi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisenvalvonnan sivuuttamista.
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Muodostamme

käsityksen

tilintarkastuksen

kannalta

relevantista

sisäisestä

valvonnasta

pystyäksemme

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että
pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuttasekäjohdon tekemien kirjanpidollisten
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
•

Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan
jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista

tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen
kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemmeon, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessammelukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai,
jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä,

mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat

tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessähankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteetvoivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.
•

Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessäesitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta
ja sisältöä ja sitä, kuvastaakotilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja
riittävän kuvan.

Kommunikoimmehallintoelinten kanssa muun muassatilintarkastuksen suunnitellusta laajuudestaja ajoituksesta sekä
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka
tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut lakiin perustuvat lausunnot
Velvollisuutenamme on antaa lausunto tilintarkastuksen perusteella puoluelain 9 c g:n edellyttämistä seikoista.
Hallitus vastaa valtionavustuksenkäytöstä ja käyttöä koskevastaraportoinnista sekä puoluelaissa säädettyjen tukea
koskevien säännösten noudattamisesta. Hallitus vastaa myös vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamisesta.

Lausuntona esitämme, että puoleen säännöissä ja yleisohjelmassa määriteltyyn julkiseen toimintaan saadun
valtioavustuksen käytössäja käyttöä koskevassaraportoinnissa on noudatettu puoluelain säännöksiäja avustuspäätöksen

ehtoja. Puoluelain säännöksiätuesta ja tukea koskevista rajoituksista sekä vallikampanjan kulujen ja rahoituksen
ilmoittamisesta on noudatettu.

Joensuussa 7. päivänä huhtikuuta 2022
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