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T I L I NTA RKAS T AS K E RTO MA S

Porvoon-Sipoon Kalatalousalue- nimisen julkisoikeudellisen yhdistyksen jiisenille

Tilin piiit6ksen tilintarkastus

Lousanto

Olen tilintarkastanut Porvoon-Sipoon Kalatalousalue - nimisen julkisoikeudellisen yhdistyksen (Y-tunnus 2537503-6)
tilinpdlttdksen tilikaudelta 1.1 .2019 - 31.12.2019. Tilinpliitt0s sisiiltiit taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitiin, ettll tilinpeiAtds, joka osoittaa ylijaamiiA ll2 146,52 euroa, antaa oikean ja riittiiviin kuvan
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinp6dtdksen laatimista
koskevien s66nn0sten mukaisesti ja tdyttdh lakistiiiteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvdn
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpricitdksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestli niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen tdyfiiinyt muut ntiiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kiisitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen md6r6n
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Tilinpdhfisfi koskevat h allitu ksen ja nirtnnanjo htajan velvollisuudet

Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat tilinpiiiitOksen laatimisesta siten, ettii se antaa oikean ja riittiiviin kuvan Suomessa

voimassa olevien tilinpd.llt0ksen laatimista koskevien sii?inndsten mukaisesti ja tdyttliii lakislidteiset vaatimukset. Hallitus
vastaa my0s sellaisesta sistiisestii valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpldtdksen, jossa ei
ole vii?irinklyt0ksestii tai virheestii johtuvaa olennaista virheellisyyftii.

Hallitus on tilinpiiiitOstti laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittdmdlln seikat, jotka liittyviit toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etta tilinpeatos on laaditnr toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpiiiit0s laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai
sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdli niin.

Tilintarhastojan velvo IIk uudet tilinpliilA ksen tilintarkastu ksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitA, onko tilinpii?ittiksessd kokonaisuutena vii?irink6ytdksestd tai
virheestii johtuvaa olennaista virheellisyyttii, sekA antaa tilintarkastuskertomus, joka sisiiltiiA lausuntoni. Kohtuullinen
varmuus on korkea varrnuustaso, mutta se ei ole tae siita, ettA olennainen virheellisyys aina havaitaan hyv?in

tilintarkastustavan mukaisesti suoriteffavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiii voi aiheutua vddrinkiiytdksestii tai
virheestd, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessii voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin pdlit0ksiin, joita kdyff jAt tekeviit tilinpiiiitOksen perusteella.

Hyvlin tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, eftA kafAn ammatillista harkintaa ja sdilyttin
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan.

Audit Green & Backman Oy Ab
Puusepiinkaane 2, 061 50 Porvoo
Puh. +358 409002994

Y-tunnus 2308569-2
www.auditgb.fi
info@auditgb.fi



Lisliksi:

. Tunnistan ja arvioin vdlirink{iyttiksestii tai virheestd johtuvat tilinptiiitOksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelen ja suoritan niiihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitA ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen

mddriin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. Riski siitii, eftA vAarink6fdksestd johtuva olennainen

virheellisyys jiiii havaitsematta, on suurempi kuin riski siitA, efta virheestii johtuva olennainen virheellisyys jiid

havaitsematta, sillii viiirinktiyt0kseen voi liitffA yhteistoimintaa, viiiirentiimistd, tietojen tahallista esittiimtitt?i jiittiimistA

tai virheellisten tietojen esiftAmista taikka sisiiisen valvonnan sivuuttamista.

. Muodostan kiisityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sistiisestti valvonnasta pystyAkseni suunnittelemaan

olosuhteisiin n?ihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinii tarkoituksessa, ett?i pystyisin antamaan

lausunnon yhdistyksen sislisen valvonnan tehokkuudesta.

. Arvioin sovellettujen tilinptiiitOksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekii johdon tekemien kirjanpidollisten

arvioiden j a ni i std esitetttivien tietoj en kohtuullisuutta.

. Teen johtopiiiitdksen siitii, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpiiiit0s perustuen oletukseen toiminnan
jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopiilitdksen siitti, esiintyykti sellaista

tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyviiii olennaista epiivarmuutta, joka voi antaa merkitttiviili aihetta epiiillii yhdistyksen

kykyli jatkaa toimintaansa. Jos johtop6iit0kseni on, ettd olennaista epdvarmuutta esiintyy, minun tAytyy kiinnittAii

tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epAvarmuutta koskeviin tilinp?i?itdksessd esitettiiviin tietoihin tai, jos

epavarmuutta koskevat tiedot eiv6t ole riittiiviii, mukauttaa lausuntoni. Johtopdf,tdkseni perustuvat

tilintarkastuskertomuksen antamispAivaiin mennessd hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai

olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. Arvioin tilinpiiiitdksen, kaikki tilinpiiiittiksessii esitettiiviit tiedot mukaan lukien, yleistii esitttimistapaa, rakennetta ja

sisiilttiii ja sita, kuvastaako tilinptiiit0s sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, ettii se antaa oikean ja

riittiivtin kuvan.

. Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekti

merkittlivistli tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisiiisen valvonnan merkittliviit puutteellisuudet,

jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.
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