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TI L INTARKASTUSKERTOAAU S

Naisjerjestdjen Keskustiitto Kvinnoorganisationemas centralftirbund ry:n jasenitte

Tifi npeetiiksen tilintarkastus

Lausunto

Oten titintarkastanut Naisjerjest6jen Keskustiitto - Kvinnoorganisationernas Centralftirbund ry:n
(y-tunnus 0221053-8) titinpaetirken titikaudetta 1.1.-31.12.2019. Titinpaatiis sisattae taseen, tutostasketman
ja tiitetiedot.

Lausuntonani esitan, etta titinpaet6s antaa oikean ia riittaven kuvan yhdistyksen toiminnan tutoksestaja tatoudeltisesta asemasta Suomessa voimassa otevien titinpeatdksen laatimista koskevien seanndsten
mukaisesti ja teyttae takisaateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Oten suorittanut titintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan titintarkastustavan mukaisesti. Hyvtn
titintarkastustavan mukaisia velvottisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa nlintart Btajan vetyotlisuudet
tilingiiiitdken tilintorkrtukessa. Oten riippumaton yhdistykseste niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja oten tayttanyt muut
naiden vaatimusten mukaiset eettiset vetvottisuuteni. Kasitykeni mukaan oten hankkinut lausuntoni
perustaksi tarpeettisen maaran tarkoitukeen sovettuyaa titintarkastus€videnssie.

Tilinpaetiista koskevat hallituksen velvollisuudet

Hatlitus vastaa titinpaat6ksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan Suomessa
voimassa otevien titinpaatijksen laatimista koskevien saannijsten mukaisesti ja tayttea takisaateiset
vaatimukset. Hattitus vastaa myijs settaisesta sisaisesta vatvonnasta, jonka se katsoo tarpeettiseksi
voidakseen taatia titinpaatdksen, jossa ei ote vaarinkaytd,ksesta tai yirheesta johtuvaa otennaista
virheettisyytta.

Hattitus on titinpaat6ste taatiessaan vetvoltinen arvioimaan yhdistyksen kykyli jatkaa toimintaansa ja
sove(tuvissa tapauksissa esittamean seikat, jotka tiittyvet toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ette
titinpaetds on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Titinpaattis laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ote muuta
reatistista vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpeetbksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuultinen varmuus siita, onko titinpaatt ksessa kokonaisuutena
vaerinkaytdkseste tai virhees6 johtuvaa otennaista virheettisyytte, seke antaa titintarkastuskertomus,
joka sisattea lausuntoni. Kohtuultinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ote tae siita, etta
olennainen virheettisyys aina havaitaan hyvan titintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
titintarkastuksessa. Virheeltisyyksia voi aiheutua vaarinkaytdksesta tai virheesta, ja niiden katsotaan
otevan otennaisia, jos niiden yksin tai yhdessii voisi kohtuudetta odottaa vaikuttavan tatoudettisiin
paatdksiin, joita kayttajet tekevat titinpaetiiken perusteetta.

Hyvan titintarkastustavan mukaiseen titintarkastukseen kuutuu, etta keytan ammatittista harkintaa ia
saitytan ammatittisen skeptisyyden koko titintarkastuksen ajan, Lisaksi:
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. tunnistan ja arvioin vaarinkaytdksesH tai virheesta johtuvat titinpaatiiksen otennaisen

virheettisyyden riskit, suunnitteten ja suoritan neihin riskeihin vastaavia
titintarkastusto'imenpiteitii ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeeltisen ma5ran hrkoitukseen
sovettuvaa titintarkasturvidenssia. Riski siith, ette veerinkaytdksesta johtuva otennainen
virheettisyys jea havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta virheesta johtuva otennainen
virheettisy),s jaa havaitsematta, sitte vaarinkaytdkseen voi tiittya yhteistoimintaa, vaarentamista,
tietojen tahattista esittamStta jattamiste tai virheettisten tietojen esittamista taikka sisaisen
valvonnan sivuuttamista.

. muodostan kasityksen tilintarkastuksen kannalta retevantista sisaiseste vatvonnasta pystyakseni
suunnittetemaan otosuhteisiin nahden asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet mutta emme siina
tarkoituksessa, ette pystyisin antamaan [ausunnon yhdistyksen sisaisen vatvonnan tehokkuudesta.

. arvioin sovettettujen titinpeatdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon
tekemien kirjanpidottisten arvioiden ja niista esitettavien tietojen kohtuutlisuutta.

. teen johtopaatdksen siita, onko hattituksen ottut asianmukaista taatia tilinpaetiis perustuen
otetukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani titintarkastusevidenssin perusteetta
johtopaat6ksen siita, esiintyyk6 seltaista tapahtumiin tai olosuhteisiin tiittyvaa otennaista
epavarmuutta, joka voi antaa merkittzivaa aihetta epaitta yhdistyksen kyky?i jatkaa toimintaansa.
Jos johtopaat6kseni on, etta otennaista ep5varmuutta esiintyy, minun teytyy kiinnittea
titintarkastuskertomuksessani [ukiian huomiota epavarmuutta koskeviin titinpiiitd,ksessli
esitetteviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ote riittavia, mukauttaa
[ausuntoni. Johtopaat6ksemme perustuvat titintarkastuskertomuksen antamispaivaan mennessa
hankittuun ti [intarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai otosuhteet voivat kuitenkin johtaa
siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

o Arvioin titinpeetdksen, kaikki titinpeatiiks€ssa esitettavat tiedot mukaan lukien, yteisG
esittam'istapaa, rakennetta ja sisattda ja sita, kuvastaako titinpaat6s sen perustana otevia
tiiketoimia ja tapahtumia siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan.

Kommunikoin hattintoetinten kanssa muun muassa titintarkastuksen suunnitetlusta laajuudesta ja
ajoituksesta seka me*ittiivista titintad(astushavainnoista, mukaan lukien mahdottiset siseisen \ratvonnan

merkittavat puutteeuisuudet, jotka tunnistan titintarkastuksen aikana.

Hetsingissa 8.4.2020

Hannete Stenmark
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