
Lausunnon perustelut
Olen suonttanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tlintarkastustavan mukaisesti. Hyvan
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tiarkemmin kohdassa Tilintafuastajan velvollisuudet
tilinpeetoksen f,T,ntarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksesta niiden Suomessa noudatetbvien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen taiyttanyt muut neiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kasitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen maeran
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia.

Tilinpaetosta koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpaatdksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittevan kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien seanndsten mukaisesti ja tayttaa lakisaateiset vaatimukset. Hallitus

vastaa my6s sellaisesta siseiseste vaUonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpeatoksen,
jossa ei ole vaarinkaytokseste tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyytta.

Hallitus on tilinpaatoste hatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykya jakaa toimintaansa ja soveltuvissa
hpauksissa esittamaan seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etta tilinpaatos on laadittu toiminnan

.ia$(uvuuteen perustuen. Ilinpeatos laadiEan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paibi Jos yhdistys aiotsan
purkaa Ei sen toimintia lakkauttaa hiei ole muuta realistsE valhtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaat6ksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko tilinpaatoksessa kokonaisuutena
vaarlnkeytokseste tai virheeste .iohtuvaa olennaista virheellisyytta, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka

sisaltae lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siita, ettg
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksia voi aiheutua vaarinkaytoksesta tai virheeste,.ia niiden katsotaan olevan
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdesse voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin paatOksiin, Joita
kayttejat tekevat tilinpaatoksen perusteella.
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TILI NTARKASTUSKERTOMUS
Nouseva Rannikkoseutu ry:n jasenille

TilinpA6ttiksen tilintarkastus
Lausunto
Olen tilinhrkastanut Nouseva Rannikkoseutu ry:n (y-tunnus 11043874) tilinpaatoksen tilikaudelta 1.1.-
31.12.2021. Tiinpeatos sisaftee bseen, tuloslaskelman Ja liitetiedot.

Lausuntonani esitan, efie tlinpaatos, jonka tulos on 8 851,55 euroa ylijaamainen, antaa oikean ja riittavan kuvan
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesh asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpeatoksen
laatimista koskevien seannosten mukaisestiJa teyttaa hkisaeteiset vaatimukset.

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta kaytamme ammatillista harkintaa ja
sailytamme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Liseksi:

o Tunnistamme ja arvioimme vaerinkaytoksesta tai virheesta johtuvat tilinpeatoksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme naihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteite Ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen maeran tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siite, etta vaarinkeytoksesta johtuva olennainen virheellisyys
jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta virheesta johtuva olennainen virheellisyys jea

havaitsematta, sille vaerinkeytokseen voi liittya yhteistoimintaa, vaarentamista, tietojen tahallista
esittamatta jattamista tai virheellisten tietojen esittamista taikka sisaisen valvonnan sivuuttamista.

. Muodostamme kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta
pystyeksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta



emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisaisen valvonnan

tehokkuudesta.

Arvioimme sovellettujen tilinpgetoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemien

kirlanpidollisten arvioiden ja niista esitettavien tietojen kohtuullisuutta.

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 liittyvaa olennaista epavarmuutta,
joka voi antaa merkittevaa aihetta epailla yhdistyksen kykye jatkaa toimintaansa. Jos
johtopaatoksemme on, etta olennaista epevarmuutta esiintyy, meidan taytyy kiinniftaa

tilintarkastuskertomuksessamme lukran huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaet6ksessa esitettaviin

tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivet ole riittavie, mukauttaa lausuntomme.

Johtopaetoksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispeivean mennesse hankittuun

tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei

yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

Arvioimme tilinpaetoksen, kaikki tilinpaatoksessa esitettavat tiedot mukaan lukien, yleista

esittamistapaa, rakennetta ja sisaltoe ja sita, kuvastaako tilinpeatos sen perustana olevia liiketoimia ja

tapahtumia siten, ette se antaa c,ikean ja riittavan kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja

ajoituksesta seka merkittaviste tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan

merkittavet puutteellisuudet, jotka tunnistan trlintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpeatdksen tilintarkastuksen yhteydesse ja tata tehdessani
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpaetoksen tai tilintarkastusta suoritettaessa
hankkimani tietamyksen kanssa tai va kuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellista. Velvollisuutenani
on lisaksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien saannOsten mukaisesti.

Lausuntonani esitan, ette toimintiakertomuksen ja tilinpaatoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ette
toiminEkertomus on laadittu toimintake tomuksen laatimiseen sovellettavien seannosten mukaisesti.

Jos teen suorittamani tyon perust,3ella johtopaetoksen, etta toimintakertomuksessa on olennainen
virheellisyys, minun on raportoitava tasita seikasta. Minulla ei ole teman asian suhteen raportoatavaa.

Valtionavustus

Valtionavustus on kaytetty avustuspeatdksen ehtojen mukaisesti ja avustuksen kaytosta annetut tiedot ovat
yhtapitavat kirjanpidon kanssa.
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Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kasittaa toimintakertomuksen. Tilinpaatosta koskeva
lausuntomme ei kata muuta informaatiota.


