
TI LI NTARKASTUSKE RTOM US

Ranta-Toivala-Uuhimäen Vesiosuuskunnan jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Olen tilintarkastanut Ranta-Toivala-Uu himäen Vesiosusku nna n (Y-tu nnus

1057 487 -61 kirja npidon ja tilin päätöksen tilikaudelta 7.L.-31.12.2076.

Pien-ja mi kroyrityksille säädetyn va ltioneuvoston asetuken mukaa n laa-

dittu tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunto tilinpäätökestä
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikeanja riittävän kuvan osuus-

kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voi-

massa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sää nnösten mukaisesti

sekä täyttää la kisääteiset vaatimu kset.

Tilinpäätöstä koskevan lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastulaen Suomessa noudatettavan hyvän tilintar-
kastustava n mu kaisesti. HWän tilintarkastustava n mu kaisia velvollisuu k-

siani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajon velvollisuudettilinpöö-

töl<sen til inta rkostuksessa. Olen riippumaton osuuskunnasta niiden Suo-

messa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat

suorittamaani tilintarkastusta, ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten

mukaiset eettiset velvollisuuteni.

Käsitykeni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaki tarpeellisen

määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnäyftöä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että
se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätök-

sen laatimista koskevien säännösten mukaisestijatäyttää lakisääteisetvaa-
timuket. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös tarpeelliseksi katso-

mastaan sisäisestä valvonnasta voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei

ole väärinGytölaestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioi-
maan osuuskunnan lcykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa

esittämään seikat jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja tilinpäätöksen
laatimiseen toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toi-
minnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos osuuskunta aiotaan purkaa tai
sen toiminta lakkauttaa taikka jos näille ei ole realistista vaihtoehtoa.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätökessä
kokonaisuutena väärinkäytölaestä tai virheestä johtuvaa olennaista vir-
heellisyyttä, sekå antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni.
Kohtuu llinen varmuus on korkea va rmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että
olennainen virheellisyys aina havaitaa n hyvä n ti linta rkastustavan mukai-
sesti suoritettavassa tilintarkastukessa. Väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvien virheellisyykien katsotaan olevan olennaisia, jos niiden ylain tai
yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin,
joita käWäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Tilinpäätöksen tilintarkastukeen liittyviä velvollisuuksiani kuvataan tar-
kemmin tämän tilintarkastuskertomul<sen liitteessä, joka on osa tilintarkas-
tuskertomusta.

M u ut ra portointivelvoitteet

Hallinnon tilintarkastusta koskevat raportointivelvoitteet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat osuuskunnan hallinnosta osuuskunta-
lain säännösten mukaisesti. Edellä oleva lausuntoni tilinpäätölaestä ei kata

suorittamaani hallinnon tilintarkastusta.

Tavoitteena ni on ha llinnon tilintarkastu kessa hankkia kohtuu llinen va r-

muus siitä, onko hallituksen jäsen taikka toimitusjohtaja syyllistynftekoon
tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuus-

kuntaa kohtaan tai rikkonut osuuskuntalakia taikka osuuskunnan sääntöjä.

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että

edellä tarkoitettu teko tai laiminlyönti aina havaitaan hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti suoritetussa hallinnon tilintarkastulaessa.

Velvollisuutenani on tarvittaessa esittää tilintarkastuskertomuksessa vas-

tuuvelvollisille tilintarkastuslain mukainen huomautus.
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