
ERIKSEEN SOVITTUJA TOIMENPITEITÄ KOSKEVA RAPORTTI 

RAHANKERÄYKSEN VUOSI-ILMOITUKSEEN LIITTYEN 

X ry:lle  

Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevan raportin tarkoitus sekä käyttöä ja jakelua koskeva rajoitus  

Raporttimme tarkoituksena on yksinomaan olla Poliisihallitukselle avuksi sen määrittämisessä, 

vastaavatko vuosi-ilmoituksessa ilmoitetut rahankeräystuotot ja -kulut X ry:n kirjanpitoa, eikä se 

välttämättä sovi muuhun tarkoitukseen. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan X ry:lle ja 

Poliisihallitukselle ja muiden osapuolten ei pidä käyttää sitä eikä sitä pidä luovuttaa muille osapuolille.  

Erikseen sovitut toimenpiteet koskevat Poliisihallituksen X ry:lle myöntämää rahankeräyslupaa 

RA/xxxx/xxxx sekä X ry:n laatimaa ja x.x.xxxx allekirjoittamaa vuosi-ilmoitusta ajalta x.x. – x.x.xxxx, 

jonka nettotuotto on x euroa.  

Toimeksiantajan velvollisuudet 

X ry:n [/Säätiö sr:n] hallitus [ja toimitusjohtaja] on vahvistanut, että erikseen sovitut toimenpiteet ovat 

asianmukaisia toimeksiannon tarkoitusta varten.  

X ry:n [/säätiö sr:n] hallitus [ja toimitusjohtaja] (joka on myös vastuussa oleva osapuoli)] vastaa 

rahankeräyksen vuosi-ilmoituksen laatimisesta sekä siitä, että rahankeräys on toimeenpantu ja saadut 

varat on käytetty tai tullaan käyttämään rahankeräysluvan ehtojen mukaisesti.   

Toimeksiannon suorittajan velvollisuudet 

Olemme suorittaneet erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevan toimeksiannon kansainvälisen 

liitännäispalvelustandardin (ISRS) 4400 (uudistettu) Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat 

toimeksiannot mukaisesti. Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevassa toimeksiannossa suoritamme 

luvan haltijan kanssa sovitut toimenpiteet ja raportoimme havainnot, jotka ovat suoritettujen erikseen 

sovittujen toimenpiteiden faktisia tuloksia. Emme ota kantaa erikseen sovittujen toimenpiteiden 

asianmukaisuuteen. 

Tämä erikseen sovittuja toimenpiteitä koskeva toimeksianto ei ole varmennustoimeksianto. Näin ollen 

emme anna lausuntoa emmekä esitä varmennusjohtopäätöstä. 

Jos olisimme suorittaneet lisätoimenpiteitä, tietoomme olisi saattanut tulla muita seikkoja, joista olisi 

raportoitu. 

Ammatillinen etiikka ja laadunvalvonta  

Olemme noudattaneet IESBAn Kansainvälisiin eettisiin sääntöihin tilintarkastusammattilaisille 

(sisältäen Kansainväliset riippumattomuusstandardit) (IESBAn eettiset säännöt) sisältyviä eettisiä 

vaatimuksia sekä IESBAn eettisten sääntöjen osaan 4A sisältyviä riippumattomuusvaatimuksia. 

Tilintarkastusyhteisömme soveltaa kansainvälistä laadunvalvontastandardia (ISQC) 1 Laadunvalvonta 

tilintarkastusyhteisöissä, jotka suorittavat tilinpäätöksiin kohdistuvia tilintarkastuksia ja yleisluonteisia 

tarkastuksia sekä muita varmennus- ja liitännäispalvelutoimeksiantoja ja näin ollen ylläpitää kattavaa 

laadunvalvontajärjestelmää, mukaan lukien eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä 

sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskevat 

dokumentoidut toimintaperiaatteet ja menettelytavat.  

Toimenpiteet ja havainnot 

Olemme suorittaneet jäljempänä kuvatut luvan haltijan rahankeräyksen vuosi-ilmoitukseen kohdistuvat 

toimenpiteet, joista on erikseen sovittu luvan saajan kanssa [päivämäärä] päivätyissä toimeksiannon 

ehdoissa.  



 Toimenpiteet Havainnot 

1. Pyysimme käyttöömme 
rahankeräysluvan haltijan 
laatiman rahankeräyksen vuosi-
ilmoituksen kirjapidon 
tilityskaudelta xx.xx.202x -  
xx.xx.202x 

Saimme käyttöömme rahankeräysluvan 
haltijan laatiman vuosi-ilmoituksen 
kirjanpidon tilityskaudelta.  

2. Haastattelimme henkilö x:ää   
rahankeräyksen toimeenpanosta 
selvittääksemme, onko 
rahankeräyksen kirjanpito 
järjestetty siten, että 
rahankeräyksen tuotot ja kulut 
voidaan kirjanpidosta luotettavasti 
johtaa.  
 

Totesimme, että luvan haltijan 
rahankeräyksen kirjanpito on toteutettu 
seuraavasti: [kuvaa luvan haltijan 
projektikirjanpitoa koskevan kuvauksen ja 
haastattelun perusteella, miten projektista 
aiheutuneet kustannukset ovat yksilöitävissä 
ja miten niiden yhteys kirjanpitoon ja 
rahankeräyksen vuosi-ilmoitukseen on 
todennettavissa]. 
 

3. Vertasimme vuosi-ilmoituksessa 
raportoituja tuottoja ja kuluja luvan 
haltijan hankekohtaiseen kirjanpitoon 
selvittääksemme, vastaavatko 
tilityksessä esitetyt tuotot ja kulut luvan 
haltijan kirjanpitoa. 
     
 

Totesimme, että vuosi-ilmoituksessa esitetyt tuotot 
ja kulut [perustuvat / eivät perustu] luvan haltijan 
kirjanpitoon. 

 

  

 

[Tämä raportti koskee vain edellä yksilöityä rahankeräyksen vuosi-ilmoitusta eikä se koske X ry:n 

tilinpäätöstä kokonaisuutena.]  

 

[Toimeksiannon suorittajan allekirjoitus] 

[Toimeksiannon suorittajan raportin antamispäivä] 

[Toimeksiannon suorittajan osoite] 


