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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Suupohjan Kehittamisyhdistys ry:n jasenille
Tilinpaatoksen tilintarkastus

Olen tilintarkastanut Suupohjan Kehittamisyhdistys ry:n (Y-tunnus
1082564-7) kirjanpidon ja tilinpaatoksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Tilinpaatos sisaltaa tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.
Lausunto tilinpaatoksesta
Lausuntonani esitan, etta tilinpaatos, joka osoittaa ylijaamaa 25.417,33
euroa, antaa oikean ja riittavan kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen
laatimista koskevien saannosten mukaisesti seka tayttaa lakisaateiset

vaatimukset.
Tilinpaatosta koskevan lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvan tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpaatoksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksesta niiden
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta, ja olen tayttanyt muut naiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni.

Kasitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen
maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnayttoa.
Muu informaatio kuin tilinpaatos ja sita koskeva lausuntoni
Hallitus vastaa muusta informaatiosta joka kasittaa Hallituksen vuosikertomus 2018 nimisen asiakirjan. Edella oleva lausuntoni tilinpaatoksesta ei
kata vuosikertomukseen sisaltyvaa tietoa enka anna siita varmennuslausuntoa.

Velvollisuutenani on tilintarkastuksen yhteydessa lukea hallituksen vuosikertomukseen sisaltyvat tiedot ja arvioida, ovatko ne olennaisesti ristiriidassa tilinpaatoksen tai tilintarkastuksen yhteydessa saamieni tietojen
kanssa tai vaikuttavatko ne muutoin olennaisesti virheellisilta. Jos teen
suorittamani tyon perusteella johtopaatoksen, etta kyseisessa muussa
informaatiossa on olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tasta
seikasta. Minulla ei ole taman asian suhteen mitaan raportoitavaa.
Tilinpaatosta koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpaatoksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja
riittavan kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti ja tayttaa lakisaateiset vaatimukset. Hallitus
vastaa myos tarpeelliseksi katsomastaan sisaisesta valvonnasta voidakseen laatia tilinpaatoksen, jossa ei ole vaarinkaytoksesta tai virheesta
johtuvaa olennaista virheellisyytta

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaatoksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko tilinpaatoksessa kokonaisuutena vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyytta, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka sisaltaa lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole
tae siita, etta olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Vaarinkaytoksesta tai
virheesta johtuvien virheellisyyksien katsotaan olevan olennaisia, jos
niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin paatoksiin, joita kayttajat tekevat tilinpaatoksen perusteella.

Tilinpaatoksen tilintarkastukseen liittyvia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin taman tilintarkastuskertomuksen liitteessa, joka on osa tilintar-

.

kastuskertomusta

Muut raportointivelvoitteet
Hallinnon tilintarkastusta koskevat raportointivelvoitteet
Hallitus vastaa yhdistyksen hallinnosta yhdistyslain saannosten mukaisesti. Edella oleva lausuntoni tilinpaatoksesta ei kata suorittamaani hallinnon
tilintarkastusta.
Tavoitteenani on hallinnon tilintarkastuksessa hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko hallituksen jasen tai muu vastuuvelvollinen syyllistynyt
tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistysta kohtaan tai rikkonut yhdistyslakia taikka yhdistyksen saantoja. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae
siita, etta edella tarkoitettu teko tai laiminlyonti aina havaitaan hyvan
tilintarkastustavan mukaisesti suoritetussa hallinnon tilintarkastuksessa.
Velvollisuutenani on tarvittaessa esittaa tilintarkastuskertomuksessa vastuuvelvollisille tilintarkastuslain mukainen huomautus.
Vuosikokouksen paatoksen perustaksi annettavat lausumat
Puollan tilinpaatoksen vahvistamista. Puollan vastuuvapauden myontamista hallituksen jasenille ja muille tilivelvollisille tarkastamaltani tilikaudelta.

Kauhajoella 3.4.2019

J

.

Hallitus on tilinpaatosta laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen
kykya jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittamaan seikat,
jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja tilinpaatoksen laatimiseen toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpaatos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta
lakkauttaa taikka jos naille ei ole realistista vaihtoehtoa.

Lasse Akerblad, HT-tilintarkastaja

Kiviluomantie 12, 64700 Teuva
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LUTE TILINTARKASTUSKERTOMUKSEEN:
Tarkempi kuvaus tilintarkastajan velvollisuuksista tilinpaatoksen
tilintarkastuksessa
Tilintarkastuslaki velvoittaa tilintarkastajaa noudattamaan hyvaa tilintarkastustapaa. Hyvan tilintarkastustavan perustana toimivat muun muassa
kansainvaliset tilintarkastusstandardit, joita voidaan soveltaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa kirjanpitolaissa tarkoitetun pienyrityksen
tilintarkastuksessa.
Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta kayammatillista harkintaa ja sailytan ammatillisen skeptisyyden koko
tilintarkastuksen ajan, ja etta:

tan

-

-

arvioin sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niista
esitettavien tietojen kohtuullisuutta.
teen hankkimani tilintarkastusnayton perusteella johtopaatoksen
siita, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaatos perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja siita, esiintyyko sellaista
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvaa olennaista epavarmuutta, joka
voi antaa merkittavaa aihetta epailla yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtopaatokseni on, etta olennaista epavarmuutta
esiintyy, minun taytyy kiinnittaa tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaatoksessa esitettaviin
tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole riittavia,
mukauttaa lausuntoani. Johtopaatokseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispaivaan mennessa hankittuun tilintarkastusnayttoon. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

tunnistan ja arvioin vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvat tilinpaatoksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan
naihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnayttoa. Riski siita, etta vaarinkaytoksesta johtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siita,
etta virheesta johtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta,
silla vaarinkaytokseen voi liittya yhteistoimintaa, vaarentamista, tietojen tahallista esittamatta jattamista tai virheellisten tietojen esittamista taikka sisaisen valvonnan sivuuttamista.

arvioin tilinpaatoksen yleista esittamistapaa, rakennetta ja sisaltoa ja
sita, kuvastaako tilinpaatos sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan.

muodostan kasityksen tilintarkastuksen kannalta merkityksellisesta
sisaisesta valvonnasta pystyakseni suunnittelemaan olosuhteisiin
nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta en siina
tarkoituksessa, etta pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisaisen valvonnan tehokkuudesta.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen
suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta seka merkittavista tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan merkittavat puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.
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