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NTARKASTUSKERTOM US

Suomen Kylait ry:n jiiisenille

Tili npddtiiksen tilintarkastus
Lausunto
Olen tilintarkastanut Suomen Kyliit ry:n (1102318-7) tilinpaiaitoksen tilikaudelta '1.1.-31J22020. Tilinpddtds sisdltdti
taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonani esitiin, ettai tilinpriaitos, joka osoittaa tulosta -11.151,03 euroa, antaa oikean

yhdistyksen toiminnan tuloksesta

ja

ja

riittaivdn kuvan

taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitoksen

laatimista koskevien sddnnosten mukaisesti ja tayttaia lakisdidlteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyviin
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintafuastajan velvollisuudettilinpdtit1ksen
tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestii niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti,
jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen t€iyttiinyt muut ndiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni.

Kiisitykseni mukaan

olen hankkinut

lausuntoni perustaksi tarpeellisen miitiriin tarkoitukseen soveltuvaa

tilintarkastusevidenssiii.
Ti li n ptiiitcistti kos

kevat hall itu ksen velvol

I

is u udet

Hallitus vastaa tilinpiiiitoksen laatimisesta siten, ettii se antaa oikean ja riittiiv€in kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpiiiitdksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti ja taiyttaiai lakisiiiiteiset vaatimukset. Hallitus
vastaa myos sellaisesta sisdisestd valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpeiiitoksen,
jossa ei ole viiiirinkiiytoksestii tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyttii.
Hallitus on tilinptiiitorstd laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyai jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittdimtiiin seikat, jotka liittyvzit toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ettai tilinpaiaitos on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpaieitos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa

tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdii niin.
Til i nta rkastaja n velvol lisu udet tilin piititciksen til i ntarkastu ksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitti, onko tilinpaititdksessd kokonaisuutena vaarinkeytdksestii tai

virheestai johtuvaa olennaista virheellisyyttii, sekii antaa tilintarkastuskertomus, joka sisdltiiii lausuntoni.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitii, ettti olennainen virheellisyys aina
havaitaan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiii voi aiheutua
vai;irinkdytoksestii tai virheestd, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessii voisi
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin paidtoksiin, joita keiyttajat tekeviit tilinpaititoksen perusteella.

Hyviin tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettri kaiytain ammatillista harkintaa

ja saiilytain

ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Listiksi:
tunnistan ja arvioin vtiiirinkilytoksestii tai virheestii johtuvat tilinptiiitdksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelen ja suoritan ndiihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitd ja hankin lausuntoni perustaksi

tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssid. Riski siitii, ettii viiiirinkiiytoksestii
johtuva olennainen virheellisyys jtiii havaitsematta, on suurempi kuin riski siit?j, ettii virheestd johtuva
olennainen virheellisyys jdd havaitsematta, silld vddrinkeiytOkseen voi liittyii yhteistoimintaa, vddrentdmistii,

tietojen tahallista esittiimdttai jtittaimistai tai virheellisten tietojen esittdmistd taikka sis€iisen valvonnan
sivuuttamista.

muodostan kaisityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisdisestd valvonnasta pystydkseni
suunnitt,elemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenoiteet mutta en siindi
tarkoituklsessa, ettii pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisdisen valvonnan tehokkuudesta,

arvioin sovellettujen tilinpeieitoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekii johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistd esitettiivien tietojen kohtuullisuutta.

teen johtopiiiitdksen siita, ohko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpdiit6s perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopaititoksen siitii,
esiintyyl.io sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyveiti olennaista epdvarmuutta, joka voi antaa merkitteivdd

aihetta eptiillai yhdistyksen kykyai jatkaa toimintaansa. Jos johtopaidt0kseni on, ettii olennaista epdvarmuutta

esiintyy, minun tiiytyy kiinnittiiii tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epdvarmuutta koskevirn
tilinpiiiitr)ksessd esitettaiviin tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat tiedot eiviit ole riitttivi€i, mukauttaa
lausuntoani. Johtopaiaitokseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispiiiviiiin mennessa hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys
pysty jatkamaan toimintaansa.

arvioin tilinpirdt6ksen, kaikki tilinpiititoksessd esitettdvait tiedot mukaan lukien, yleistii esittEimistapaa,
rakennetta ja sistiltOii ja sitii, kuvastaako tilinpdeitos sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, ettii
se antaa oikean ja riittiiviin kuvan.
Kommunikotn hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta

ja ajoituksesta sekii

merkittdvistii tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan merkitttiv€it puutteellisuudet, jotka
tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Muut lakiin perustuvat lausunnot
Yhdistyksen vetltionavustus on kdytetty valtionavustuspiidtoksen ehtojen mukaisesti.
Valtionavustuksesta ministeri6lle annetut tiedot ovat yhtaipitiiveit yhdistyksen kirjanpidon kanssa.
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TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS
Suomen Kyl2it ry:n jiisenille

Olen toiminnantarkastanut Suomen Kyl?it ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta

1.1 .

- 3I.12.2020.

Toiminnantarkastus on toteutettu yhdistyslain mukaisesti. Talouden hoitoa on tiilloin tarkastettu
riittiiviissti laajuudessa kohtuullisen varmuuden saamiseksi siita, ettii tuloslaskelma kuvaa
yhdistyksen toimintaa ja taseessa esitetyt vant javelat eiviit sisiillii olennaisia virheitii tai puutteita.
Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jiisenten lainmukaisuutta yhdistyslain siiiinnosten
perusteella.

Lausuntonani esitAn, ettii tilinpiiiit<is per 31.12.2020, joka osoittaa alijiiiimiia 11 151,03 euroa kuvaa
yhdistyksen toimintaa ja yhdistyksen varat sekti velat ovat asiallisesti esitetyt.

Antskogissa
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