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Pohjoisen yhteistijen tuki - Majakka ry:n jasenitte

TitinpHHtiiksen titintarkastus

Lausunto

Otemme titintarkastaneet Fohjoisen yhteis6jen tuki Majakka ry:n (y-tunnus 17629co-8)
titinpbatitksen tilikaudetta 1.1.31.12.2019. Titinpaatds sisattaa taseen, tulostasketman ja
tiitetiedot.

Lausuntonamme esitamme, etta titinpaatds antaa oikean ja riittavan kuvan yhdistyksen
toiminnan tutoksesta ja tatoudettisesta asemasta Suomessa voimassa olevien titinpaatiiksen
laatimista koskevien saennirsten mukaisesti ja Hyttaa takisaateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyven tilintarkastustavan
mukaisesti. Hyvan tilintarkastustavan mukaisia vetvottisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilintorkostojon velvo\isutdet titin?iiiitdken tilintarkastukessa. Otemme riippumattomia
yhdistyksesta nijden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaamme titintarkastusta ja o(emme tayttaneet muut naiden vaatimusten mukaiset eettiset
vetvottisuutemme. Kasityksemme mukaan otemme hankkineet [ausuntomme perustaksj tarpeetlis€n
maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia.

Tilinpaatijstii koskevat hallituksen ja toiminnanjohtajan velvollisuudet

Hattitus ja toiminnanjohtaja vastaavat titinpaatiiksen taatimisesta siten, ett5 se antaa oikean
ja riittavan kuvan Suomessa voimassa olevien titinpaat6ksen laatimista koskevien saanniisten
mukaisesti ja tayttaa takiseeteiset vaatimukset. HaLtitus ja toiminnanjohtaja vastaavat mytis
settaisesta sisaisesta vaLvonnasta, jonka ne katsovat tarpeettiseksi voidakseen laatia
titinpaatiiksen, jossa ei ole vaarinkayt6ksesta tai virheesta johtuvaa otennaista virheetlisyytta.
Ha(titus ja toiminnanjohtaja ovat til.inpaatijsta laatiessaan velvottisia arvioimaan yhdistyksen
kykya jatkaa toimintaansa ja sovettuvissa tapauksissa esittamaen seikat, jotka tiittyvat
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etta titinpaetiis on laadittu toiminnan jatkuvuuteen
perustuen. Titinpaatiis laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan
purkaa tai sen toiminta takkauttaa tai ei ole muuta reatistista vaihtoehtoa kuin tehde niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpiiiitiiksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuuttinen varmuus siita, onko titinpaatiiksesse kokonaisuutena
vaerinkaytdksesta tai virheesta johtuvaa otennaista virheettisyytta, seki antaa
tilintarkastuskertomus, joka sisattae lausuntomme. Kohtuuttinen varmuus on korkea
varmuustaso, mutta se ei ote tae siita, etta olennainen virheetLisyys aina havaitaan hyven
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa titintarkastuksessa. Virheettisyyksia voi aiheutua
vaarinkaytdkseste tai virheesta, ja niiden katsotaan otevan olennaisia, jos niiden yksin tai
yhdessa voisi kohtuudetla odottaa vaikuttavan taloudettisiin paatdksiin, joita kayttajet tekevat
titinpaatiiksen perusteelta.

HyvAn titintarkastustavan mukaiseen titintarkastukseen kuuluu, etta keytamme ammatittista
harkintaa ja saitytamme ammatitLisen skeptjsyyden koko titintarkastuksen ajan. Lisiiksi:

. tunnistamme ja arvioimme vaarinkaytiiksesta tai virheestii johtuvat titinpaatdksen
olennaisen virheettisyyden riskit, suunnittetemme ja suoritamme naihin riskeihin
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Kommunikoimme hatlintoetinten kanssa muun muassa titintarkastuksen suunnitettusta laajuudesta
ja ajoituksesta seka merkittavista titintarkastushavainnoista, mukaan tukien mahdottirt sisaisen
vatvonnan merkittavet puutteettisuudet, jotka tunnistamme titintarkastuksen aikana.
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vastaavia titintarkastustoimenpiteita ja hankimme (ausuntomme perustaksi tarpeettisen
maarAn tarkoitukseen sovettuvaa titintarkastusevidenssia. Riski siitii, etta
vdiirinkdyttiksestli johtuva olennainen virheettisyys jaa havaitsematta, on suurempi kuin
riski siit:i, etta virheeste johtuva otennainen virheettisyys jea havaitsematta, sitta
viiSrinkiiytiikseen voi tiittya yhteistoimintaa, vaarent6mistd, tietojen tahattista
esittamatta jattamiste tai virheettisten tietojen esittamista taikka sisaisen vatvonnan
sivuuttamista.

muodostamme k6sityksen titintarkastuksen kannatta relevantista sisaisesta vatvonnasta
pystyaksemme suunnittetemaan otosuhteisiin nahden asianmukaiset
titintarkastustoimenpiteet mutta emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan
[ausunnon yhdistyksen sisaisen vatvonnan tehokkuudesta.

arvioimme sovettettujen titinpaatiiksen [aatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka
johdon tekemien kirjanpidoLListen arvioiden ja niistii esitettevien tietojen
kohtuuttisuutta.

teemme johtopaetdksen siit6, onko haltituksen ja toiminnanjohtajan ottut asianmukaista
taatia titinpaetiis perustuen otetukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme
hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteetta johtopaatoksen siita, esiintyykii
setlaista tapahtumiin tai olosuhteisiin tiittyvaa otennaista epavarmuutta, joka voi antaa
merkittavSd aihetta epiiittii yhdistyksen kykyii jatkaa toimintaansa. Jos
johtopaatirksemme on, etta otennaista epavarmuutta esiintyy, meiden tawyy kiinnittaa
titintarkastuskertomuksessamme tukijan huomiota epavarmuutta koskeviin
titinpaatijksesse esitettaviin tietoihin taj, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ote
riittavia, mukauttaa lausuntomme. Johtopaetoksemme perustuvat
titintarkastuskertomuksen antamispaivean mennessi hankittuun
titintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai otosuhteet voivat kuitenkin johtaa
siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

arvioimme tilinpaat6ksen, kaikki titinpaetijksessa esitettavet tiedot mukaan Iukien,
yleista esittamistapaa, rakennetta ja sisattija ja sita, kuvastaako titinpaatos sen
perustana otevia tiiketoimia ja tapahtumia siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan.


