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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Pohj ois-Soisalon vesiosuuskunnan jéisenille

Tilinpﬁﬁtﬁksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Pohjois—Soisalon vesiosuuskunnan (y—turmus 1629699-3) tih'npéiéitéksen
— 31.12.2017. Tilinpéiéités sisiiltéiéi tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

tilikaudelta 1.1.

Lausuntonamme esitﬁmme, ettéi tilinpéiéités antaa oikean ja riittéivﬁn kuvan osuuskunnan toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpéiéitéksen laatimista
koskevien s'aiéinnésten mukaisesti ja téiyttéiﬁ lakisﬁéiteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvéin tih'ntarkastustavan
mukaisesti. Hyvéin tiljntarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpa'a'téksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia
osuuskunnasta niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaamme tilintarkastusta ja 016mme téiyttéineet muut néiiden vaatimusten mukaiset eettiset

velvollisuutemme. Kéisityksemme mukaan olemme hankkineet
tarpeellisen miﬁrﬁn tarkoitukseen soveltuvaa tﬂintarkastusevidenssiéi.

lausuntomme

perustaksi

Tilinpﬁﬁtﬁstﬁ koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Halh'tus ja toimitusjohtaja vastaavat tﬂinpéétéksen laatimisesta siten, ettéi se antaa oikean ja
riittéivéin kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpéi‘citéksen laatimista koskevien séiéinnésten
mukaisesti ja téiyttéiéi lakiséiéiteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myc’is
sellaisesta sisﬁisestﬁ valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpéi‘citéksen,
jossa ei ole véiéirinkéiytéksest’ci tai virheestéi ohtuvaa olennaista virheellisyyttéi.

j

Hallitus ja toimitusj ohtaj a ovat tilinpéi’citéstéi laatiessaan velvollisia arvioimaan osuuskunnan kykyéi
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittéiméiﬁn seikat, jotka liittyvéit toiminnan
jatkuvuuteen ja sijhen, ettéi tilinpéiéités on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpéiéités
laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos osuuskunta aiotaan purkaa tai sen toiminta
lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdéi niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpﬁﬁtﬁksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuulh'nen varmuus siitéi, onko tilinpéiéitéksesséi kokonaisuutena
johtuvaa
virheestéi
olennaista
tai
sekéi
antaa
vﬁérinkéiytéksestéi
virheellisyyttéi,
tilintarkastuskertomus, joka siséiltéiéi lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso,
mutta se ei ole tae siitéi, ettéi olennainen Virheellisyys aina havaitaan hyvéin tilintarkastustavan
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiz’i voi aiheutua vﬁéirinkéytéksesté tai
virheest’ci, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos m'iden yksin tai yhdesséi voisi kohtuudella
odottaa vaikuttavan taloudellisiin pﬁﬁtéksiin, joita kéiyttéij éit tekevéit tilinpéiﬁtéksen perusteella.

Juha Tissari Oy, tilintarkastusyhteisb
Y-tunnus: 198623143

Asemakatu 12, 70100 Kuopio
Puh. 050 918 9345

juhu@tissari.fi
www.tissari.fi

I

TILINTARKASTUSTOIMISTO

IUHA TISSARI
Hyvéin tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettii kﬁytﬁmme ammatillista
harkintaa a séiilytéimme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Liséiksi:
- tunnistamme ja arvioimme vﬁﬁrinkéiytéksestéi tai virheestéi johtuvat tilinpﬁéitéksen olennaisen

j

Virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme néihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteitﬁ ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeelh'sen méiéiréin
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssié. Riski siitéi, ettéi Véiéirinkéiytéksestéi johtuva
olennainen virheellisyys jiiéi havaitsematta, on suurempi kuin riski siitéi, ettéi virheestéi johtuva
olennainen Virheellisyys jéié havaitsematta, silléi vﬁﬁrinkﬁytékseen voi liittyéi yhteistoimintaa,
Véiéirentéimistﬁ, tietojen tahallista esittéiméittéi jittéimistéi tai Virheellisten tietojen esittéimistéi
taikka sisiiisen valvonnan sivuuttamista.
. muodostamme kﬁsityksen tih'ntarkastuksen kannalta relevantista siséiisestéi valvonnasta
pystyiiksemme suunnittelemaan olosuhteisiin néihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet
mutta emme siinéi tarkoituksessa, ettii pystyisimme antamaan lausunnon osuuskunnan siséiisen
valvonnan tehokkuudesta.
arvioimme sovellettujen tilinpﬁéitéksen laathnisperiaatteiden asianmukaisuutta sekéi johdon
tekemien kitjanpidollisten arvioiden ja niistéi esitettéivien tietojen kohtuullisuutta.
teemme johtop‘ciéitéksen siitéi, onko hallituksen ja toimitusjohtajan olIut asianmukaista laatia
tilinpéiéités perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme
tﬂintarkastusevidenssin perusteella johtopz'iiitéksen siitéi, esiintyykc'i sellaista tapahtumiin tai
olosuhteisiin liittyvéiéi olennaista epivarmuutta, joka voi antaa merkittéiv'aiéi aihetta ep'aiilléi
osuuskunnan kykyéi jatkaa toimintaansa. Jos johtopéiéitéksemme on, ettﬁ olennaista
epéivarmuutta esijntyy, meidéin tiytyy kiinnittiéi tilintarkastuskertomuksessamme lukijan
huomiota epéivarmuutta koskeviin tilinpéiiitéksesséi esitettéiviin tietoihin tai, jos epévarmuutta
koskevat tiedot eivéit ole riittéiviii, mukauttaa lausuntomme. Johtopéiﬁtéksemme perustuvat
tilintarkasmskertomuksen antamispéiivéiiin memessﬁ hankittuun tilintarkastusevidenssiin.
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkjn johtaa siihen, ettei osuuskunta pysty
jatkamaan toimintaansa.
arvioimme tilinpéiéitéksen, kaikki tilinpéiéitéksessé esitettéivéit tiedot mukaan lukien, yleistﬁ
esittéimistapaa, rakennetta ja siséiltééi ja sité, kuvastaako tﬂinpéiéitéis sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, ettéi se antaa oikean ja riittﬁvﬁn kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta
sekéi merkittéivistii tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset siséiisen
valvonnan merkittiivéit puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

ja ajoituksesta

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Halh'tus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta.

Muu informaatio kéisittéiii
toimintakertomukseen siséiltyvéin informaation. Tilinpﬁéitéstéi koskeva lausuntom' ei kata muuta
informaatiota.
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Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen siséiltyvéi informaatio tilinpéiéitéksen
tilintarkastuksen yhteydessii ja téitéi tehdessiimme arvioida, onko toimintakertomukseen siséltyvéi
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpéiéitéksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme
kanssa
tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti Virheellistéi.
tietéimyksen
Velvollisuutenamme on liséiksi arvioida, onko toimintakeﬁomus laadittu sen laatimiseen
sovellettavien séiénnésten mukaisesti.
Lausuntonamme esitéimme, ettéi toimjntakertomuksen ja tilinpéiéitéksen tiedot ovat yhdenmukaisia
ettéi toimjntakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien séiéinnésten
mukaisesti.

ja

tyén perusteella johtopéiitéksen, ettéi toimintakertomukseen
virheellisyys, meidéin on raportoitava téstéi seikasta.
Meilléi ei ole tﬁmén asian suhteen raportoitavaa.
Jos

teemme

suorittamamme

siséiltyvéisséi informaatiossa on olennainen
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