


TILINTARKASTUS K. STORG.8.RDS T:mi 

isaksi: 
• Tunnistan ja arv,om vatirinkaytoksesta tai virheesta johtuvat tilinp�@oksen olennaisen

virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan naihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita ja
hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia.
Riski siita, etta vaarinkaytoksesta johtuva olennainen virheelli yys jaa havaitsematta, on suurempi
kuin riski siita, etta olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, silla vaarinkaytokseen voi liittya
yhtei toimintaa, vaarentami ta, tietojen tahalli ta esittamatta j�ittami ta tai virheellisten tietojen
esitlamista taikka sisaisen valvonnan sivuuttami ·ta.

• Muodostan ka. ityk. en tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta pystyakseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarka tustoimenpiteet, mutta en siina
tarkoituksessa, etta pystyn antamaan lausunnon yhdistyk en i ai en valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioin sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemien
arvioiden ja niisUi esitettavien tietojen kohtuullisuutta.

• Teen johtopaatoksen siita, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaato pcrustuen
olctuksccn toiminnan jatkuvuudcsta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopaatok en siita, e iintyyko sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvaa olennai ta
cpavarmuutta, joka voi antaa merkitLavati aihetla epailla yhdistyk en kykya jatkaa toimintaan a. Jos
johtopaatt:ik eni on, etta olennaista epavarmuutta esiintyy, minun taytyy kiinnittaa
Lilintarkastuskertomuksessa lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaatoksessa esitcttaviin
tietoihin tai, jo epavarmuutta ko kevat tiedot eivat ole riittavia, mukauttaa lausuntoni.
Johtopaatokseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antami pa,vaan mennessa hankittuun
tilintarkastu evidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioin tilinpaatoksen, kaikki tilinpaatoksessa esitettavat tiedot mukaan lukien, yleista
esiW.imistapaa, rakennelta ja sis�iltoa ja sita, kuvastaako tilinpaatos sen perustana olcvia liiketoimia ja
tapahtumia sitcn, etla se antaa oikean ja riittavan kuvan. Kommunikoin hallintoelinten kans a muun
muassa tilintarkastukscn suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sek�i merkittavisHi
tililllarka�tushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset si iii en valvonnan merkittavat
puuttcclli:mudct, jotka tunnista ti lintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet 

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kasitttia toimintakcrtomuksccn �isaltyvtin 
informaation. Tilinpaatt:istil km,keva lausuntoni ei kata muuta informaatiota. Yelvolli uutenani on lukca 
toirnintakertomuk een sisaltyva informaatio tilinpai.itoksen tilintarkastuksen yhteydessa ja tat.a tehdcssani 
arvioida, onko toimintakertomukseen sisaltyva inforrnaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpaatok en tai 
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietamyk en kans. a tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaiscsti 
virheellista. Velvollisuutenani on lisaksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimista 
sovellettavien saanno ten rnukaiscsti. 

Lausuntonani esitan, etta toimintakertomukscn ja tilinpaatokscn ticdot ovat yhdenmukaisia ja etta 

toimintakcrtomus on laadittu toimintakcrtomukscn laatimiscen sovcllettavien siiiinnosten mukaisesti. 

Jo teen suorittamani tyon pcrusteella johtopi.iatokscn, ctta toimintakertomukseen sisaltyvassa informaatiossa 
on olennaincn virheellisyys, minun on raportoitava tasta seikasta. Minulla ei ole taman a ian suhteen 
raportoitavaa. 
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