
 

 

 

 

TILINTARKASTAJAN RAPORTTI YLEISLUONTEISESTA 

TARKASTUKSESTA 

 

 

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan jäsenille 
 

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan 

välitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kaudelta 1.1.–30.9.2021. Välitilinpäätös 

sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.  

 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat välitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. 

Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja 

toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla 

järjestetty. 

 

Tilintarkastajan velvollisuudet 

Meidän velvollisuutenamme on esittää johtopäätös välitilinpäätöksestä ja 

toimintakertomuksesta. Olemme suorittaneet yleisluonteisen tarkastuksen kansainvälisen 

yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin ISRE 2410 Yhteisön tilintarkastajan 

suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus mukaisesti. ISRE 2410:n 

mukaan meidän on tehtävä johtopäätös siitä, onko tietoomme tullut mitään, mikä antaisi 

meille syyn uskoa, ettei välitilinpäätöstä ja toimintakertomusta kokonaisuutena 

tarkasteltuna ole kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu Suomessa voimassa olevien 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. 

Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. 

 

ISRE 2410:n mukainen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisluonteinen tarkastus 

on rajoitetun varmuuden antava toimeksianto. Tilintarkastajan suorittamat toimenpiteet 

koostuvat pääasiassa tiedusteluista, jotka osoitetaan toimivalle johdolle ja muille 

yhteisössä toimiville sen mukaan kuin on asianmukaista, sekä analyyttisista 

toimenpiteistä, ja hän arvioi hankittua evidenssiä. 

 

Yleisluonteisessa tarkastuksessa suoritettavat toimenpiteet ovat huomattavasti 

suppeampia kuin tilintarkastusstandardien mukaisessa tilintarkastuksessa suoritettavat 

toimenpiteet. Näin ollen emme anna välitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 

tilintarkastuslausuntoa. 
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Varauman sisältävä johtopäätös  

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut Varauman sisältävän 

johtopäätöksen perustelut -osiossa kuvatun seikan lisäksi mitään muuta, mikä antaisi 

meille syyn uskoa, ettei välitilinpäätös ja toimintakertomus anna Suomessa voimassa 

olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti 

oikeita ja riittäviä tietoja osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

 

Varauman sisältävän johtopäätöksen perustelut 

Osuuskunnan välitilinpäätökseen 30.9.2021 sisältyy myyntisaamisia 310.718,77 euroa, 

joista myyntireskontran avoimet 30.9.2021 myyntisaamiset 45.022,37 euroa ja lokakuussa 

laskutetut välitilinpäätökseen kirjatut vesimaksu- ja perusmaksusaamiset 265.696,40 

euroa. Myyntireskontran avoimiin myyntisaamisiin sisältyy 19.666,21 euroa yli vuosi 

sitten erääntyneitä myyntisaamisia, joiden arvostukseen sisältyy merkittävää 

epävarmuutta, eikä epävarmoista myyntisaamisista ole kirjattu kirjanpitolain vaatimusten 

mukaisesti luottotappioita. 

 

Tietyn seikan painottaminen  

Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksella esitettyyn seikkaan, jonka 

mukaan osuuskunnan kokous ei ole vahvistanut osuuskunnan tilinpäätöstä tilikaudelta 

2020. Tästä syystä välitilinpäätöskauden 1.1.–30.9.2021 avaavat saldot perustuvat 

vahvistamattomaan tilinpäätökseen.  

 

 

Kuopiossa 4. joulukuuta 2021 

 

Juha Tissari Oy 

 

 

 

Juha Tissari     Tuomo Sirviö    

KHT, JHT     HT     
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