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Tilin paatdksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tifintarkastaneet Kantri ry:n (Y-tunnus 1'11105t5) tilinpaatoksen tilikaudelt€ '1.1.-31j2.2021
Ilinpaatos sisaftda taseen ja tuloslaskelman.

.

Lausuntonamme esitamme, etta tilinpaatos antaa oikean ja riittaven kuvan yhdistyksen toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatOksen laatimista koskevien
saannOsten mukaisesti ja tayttaa lakisaateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti. HWan
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin koh dassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tifinpeet,ksen tilinta*astuksessa. Olemme nippumattomia yhdistyksesta niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, .iotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme taytteneet muut
naiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Kesityksemme mukaan olemme hankkineet
lausuntomme perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssid.

Tilinpidt<isti koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpaatdksen laatimisesta siten, ette se antaa oikean ja riittavan kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpaetoksen laatimista koskevien saennosten mukaisesti ja tayttae lakisiiateiset
vaatimukset. Hallitus vastaa myos sellaisesta sisaisesta valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpaatoksen, jossa ei ole vearinkeytoksesta tai virheesta johtuvaa olennaista
virheellisyytta.
Hallitus on tilinpaatOsta laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa ja
soveltuvissa tapauksissa esittamaan seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etta tilinpaatos
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. TilinpaatOs laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen,
paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin
tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpSSt6ksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullrnen varmuus siita, onko tilinpaatoksessa kokonaisuutena
vaarinkeytoksesta tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyytta, seke antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisdltdii lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siita, etta
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyven tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksid voi aiheutua vaarinkaytoksesta tai virheesta, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
paatoksiin, joita kayttajat tekevet tilinpaatoksen perusteella.
Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etti kaytamme ammatillista harkintaa ja
sailytamme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisdksi:

.

ja

arvioimme vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvat tilinpaatoksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ia suoritamme neihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteita ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen
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soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siita, etta vaarinkaytoksestii johtuva olennainen
virheellisyys jae havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta virheesta johtuva olennainen
virheellisyys jaa havaitsematta, silla vaerinkayt<ikseen voi liittya yhteistoimintaa, vaarentamista,
tietojen tahallista esittamatta jattamista tai virheellisten tietojen esittamista taikka siseisen
valvonnan sivuuttamista.

Muodostamme ktisityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta
pystyaksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet
mutta emme siina tarkoituksessa, ette pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisaisen
valvonnan tehokkuudesta.

Teemme johtopaatoksen siita, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaatos perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopaatoksen siita, esiintyyko sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvea olennaista
epavarmuutta, joka voi antaa merkittavaa aihetta epailla yhdistyksen kykye jatkaa toimintaansa.
Jos johtopaatoksemme on, etta olennaista epavarmuutta esiintyy, meiddn taytyy kiinnittaa
tilintarkastuskertomuksessamme lukiian huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaetoksessa
esitettaviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole riittavia, mukauttaa
lausuntomme. Johtopaatoksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispaivaan
mennesse hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin
on yhdistyksen sisaisen valvonnan tehokkuudesta.
Arvioimme sovellettujen tilinpaatoksen Iaatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon
tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niista esitettavien tietojen kohtuullisuutta. johtaa siihen, ettei
yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

Arvioimme tilinpaetoksen, kaikki tilinpaatoksessa esitettavat tiedot mukaan lukien, yleista
esittamistapaa, rakennetta ja sisdltoa Ja sita, kuvastaako tilinpaat6s sen perustana olevia liiketoimia
ja tapahtumia siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta seka merkittavista tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan
merkittavat puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Pirkkalassa 12. paivane huhtikuuta 2022
Auditus Tllintarkastus Oy
Tilintarkastusyhteiso

Mikko Riihenmeki
KHT-tilintarkastaja
Pyhajarvenkatu 5 A 25
33200 Tampere
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