OSTERIN YSTA VAT R. Y.

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS AJALTA O 1.01.2020 - 31.12.2020
Olen tarkastanut Osterin Y stavat r.y:n tilinpaatoksen, hallinnon ja kirjanpidon tilikaudelta
01.01.2020 - 31.12.2020 hyvan tilintarkastustavan mukaisesti.
Kirjanpitoa, tilinpaatoksen laatimisperusteita, sisaltoa ja esittamistapaa on tarkastettu riittavan
laajasti sen toteamiseksi, ettei tilinpaatos sisalla olennaisia virheita tai puutteita. Hallinnon
tarkastuksessa on selvitetty hallituksen toiminnan lainmukaisuus yhdistyksen saantojen ja
yhdistyslain saadosten pohjalta.
Tilinavaus on suoritettu oikein perustuen edellisen vuoden vahvistettuun tilinpaatokseen. Kirjanpito
perustuu asianmukaisiin tositteisiin ja on hyvan kirjanpitotavan mukaan huolellisesti ja oikein tehty.
Pankkitilin saldo on yhtapitava tiliotteiden kanssa. Tilinpaatos on oikeinjohdettu kirjanpidosta.

Lausuntona esitan seuraavaa:
-

tilinpaatos, mika osoittaa ylijaamaa 1266,09 euroa, on laadittu kirjanpitoaja tilinpaatoksen
laatimista koskevien muiden saannosten ja maaraysten mukaisesti; taseen loppusumma
on 4127,94 euroa,

-

tilinpaatos antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittavat tiedot yhdistyksen
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta,
- tilinpaatos voidaan vahvistaa ja hallituksen jasenille voidaan myontaa vastuuvapaus.
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Tllinpaatos antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja rllttavat tiedot yhdistyksen
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Tilinpaatos voidaan vahvistaa ja hallituksen [asenille voidaan rnvontaa vastuuvapaus.

....
H e I s1ng1ssa

~o, iAt--U,Ut:-UvlA

~LJ~

Kari Kuula

tot 1-_

