
Toiminnantarkastuskertomus 
 
Suomen Biokierto- ja Biokaasu ry:n jäsenille. 
 
Olen tarkastanut Suomen Biokierto- ja Biokaasu ry:n talouden ja hallinnon 
tilikaudelta 31.5.2019 – 31.12.2019. Tilikausi oli yhdistyksen 
ensimmäinen. 
 
Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on 
kirjanpitolainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla 
järjestetty. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen 
talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa. 
 
Tilinpäätösaineisto 
Tilinpäätösaineisto sisälsi, digitaaliset tositteet, digitaaliset pää- ja 
päiväkirjan, hallituksen toimintakertomuksen sekä tase-erittelyn, että 
digitaalisesti allekirjoitetun tilinpäätöksen, jonka enemmistö 
hallituksen jäsenistä oli allekirjoittanut eli yli puolet hallituksesta. 
Tarkastettavat materiaalit olivat sähköisessä muodossa. 
 
Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 111 395,28 euroa. Oma pääoma 31.12.2019 on 
111 395,28 euroa. 
 
Hallinto: 
Hallinnon tarkastukseen kuului mm. sääntöjen, pöytäkirjojen, 
toimintakertomuksen 2019, toimintasuunnitelman ja budjetin 2020 sekä muun 
hallintomateriaalin läpikäyntiä. 
 
Tietosuojalause on laadittu ja on esillä yhdistyksen nettisivulla. 
Käsitykseni mukaan se antaa GDPR-direktiivin mukaisen oikean kuvan 
arkaluontoisten henkilötietojen käsittelystä yhdistyksessä. 
 
Toiminnantarkastuksen perusteet: 
Toiminnantarkastukseen kuuluu toimenpiteitä toiminnantarkastusevidenssien 
hankkimiseksi. Toimenpiteiden valinta perustuu toiminnantarkastajan 
harkintaan, johon kuuluu olennaisesta virheestä tai väärinkäytöksestä 
johtuvan riskien arvioiminen. 
 
Käsitykseni mukaan olen hankkinut minulle toimitetusta materiaalista 
kertomukseni perustaksi tarpeellisen määrän tarkastukseen soveltuvaa 
toiminnantarkastusevidenssiä. 
 
Tarkastuksessa en havainnut, että hallituksen toiminnasta olisi 
yhdistykselle aiheutunut olennaista vahinkoa tai että olennaisesti olisi 
rikottu yhdistys- tai kirjanpitolakia tai että olennaisesti olisi rikottu 
yhdistyksen sääntöjä. 
 
Päiväys ja allekirjoitus 
 
Helsingissä 7.3.2020 
 
 
 
Timo Joronen 
toiminnantarkastaja 
Toiminnantarkastuskertomus on digitaalisesti allekirjoitettu. 
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