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Pohiois-Pohjanmaan Kytat ry: n .iaseni e
Tilinpiit<iksen tilintarkastus

Lausunto
olen tilintarkastanut Pohiois-Pohjanmaan Kyldt ry:n (y-tunnus 16300016) tilinpaatdksen ikaudetta .1.1.-
31.12.2019. TilinpaatOs sisa[.ia taseen, tutoslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonani esitan, efia tilinpa;itos, jonka tulos on 5 195,87 euroa ylijaamainen, antaa oikean ja riitevan kuvan
yhdistyksen toiminnan tuloksesta Ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen
laatimista koskevien seennosten mukaisestija teyttaa bkisaateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olen suonttanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyven tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvan
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpdebksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksesta niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen tdyttenyt muut neiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuleni. Kasitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen maaran
larkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia.

Tilinpiiitdsti koskevat hallituksen vetvoIisuudet
Hallitus vastaa tilinpeatoksen laatimisesta siten, ette se antaa oikean ja riittavan kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpaetoksen laatimista koskevien seannosten mukaisesti Ja tayttae lakisaateiset vaatimukset. Ha itus
vastaa myos sellaisesta siseisesta valvonnasta, jonka se kaboo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpaatOksen,
jossa ei ole vaarinkaytoksestai tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyyttd.

Hallitus on tilinpaatosta laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittamean seikat, jotka liiftyvet toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etta tilinpaatos on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpaatos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paatsi jos yhdistys aioban
purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistlsta vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Hyvan tillntarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta kaytamme ammatillista harktntaa ja

seilytamme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

. Tunnistamme ja arvioimme vaarinkaytoksesta tai virheesta .johtuvat tilinpaatoksen olennaisen

virheellisyyden riskit, suunnittelemme la suoritamme naihin riskeihin vastaavia

tilintarkastustoimenpiteita ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen

soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siita, etta vaarinkaytokseste johtuva olennainen virheellisyys

jae havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta virheesta johtuva olennainen virheellisyys jea

havaitsematta, silla vaerinkaytOkseen voi liittya yhteistoimintaa, vaarentamista, tietojen tahallista

esittamata jaftamista tai virheellisten tietojen esittemista taikka siseisen valvonnan sivuuttamista.

. Muodostamme kesityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta

1,

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaatdksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko tilinpaatoksessa kokonaisuutena
vearinkaytoksesta tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyytta, seke antaa tilintarkastuskertomus, joka

sisaltaa lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siita, ette

olennainen virheellisyys aina havaitiaan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa

tilintarkastuksessa. Virheellisyyksia voi aiheutua vaarinkaytoksesta tai virheesta, ja niiden katsotaan olevan

olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin paatoksiin, joita

kayttejet tekevat tilinpaatoksen perusteella.



pystyaksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta

emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisaisen valvonnan

tehokkuudesta.

Arvioimme sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemien

kirjanpidollisten arvioiden ja niiste esitettevien tietojen kohtuullisuutta.

Teemme Johtopaatdksen siita, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaatos perustuen

oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella

johtopaatoksen siita, esiintyyko sellalsta tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvea olennaista epavarmuutta,
joka voi antaa merkiftavaa aihetta epailla yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa. Jos
johtopaatoksemme on, etta olennaista epevarmuutta esiintyy, meidan taytyy kiinnittaa

tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaatoksessa esitettaviin

tietoihin tai, .ios epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole riiftevia, mukauttaa lausuntomme.

Johtopaatoksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispaiva6n mennessa hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

Arvioimme tilinpaatoksen, kaikki tilinpaetOksessa esitettavat tiedot mukaan lukien, yleista

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

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

Mu ut ra portointivelvoitteet
Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kesittaa toimintakertomuksen. Tilinpeatosta koskeva
lausuntomme ei kata muuta informaatiota

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpeatdksen tilintarkastuksen yhteydesse ja tatai tehdesseni
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpaatoksen tai tilintarkastusta suoritettaessa
hankkimani tietemyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellista. Velvollisuutenani
on lisaksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovelleftavien saannosten mukaisesti.

Lausuntonani esitain, etta toimintakertomuksen ja tilinpaatoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja etta
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien seannosten mukaisesti.

Jos teen suorittamani tydn perusteella johtopaatoksen, ettai toimintakertomuksessa on olennajnen
virheellisyys, minun on raportoitava taste seikasta. Minulla ei ole tamen asian suhteen raportoitavaa.

Valtionavustus

valtionavustus on keytetty avustuspeatoksen ehtojen mukaisesti ja avustuksen kaytosta annetut tiedot ovat
yhtapitavat kirianpidon kanssa
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