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TLINTARKASTUSKERTOMUS

Suomen Melonta- ja soutuliitto ry:n jäsenille

TillnpäStöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Suomen Melonta- ja soutuliitto ry:n (y-tunnus 2436130-2)lilinpäätöksen tilikaudelta
3 I . I 2.20 I 9.'li linpäitös sisältää taseen, tuloslaskel man ja I i itetiedot.

l.l.-

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäimää I I .96 I ,l 4 euroa antaa oikean ja riittävän
kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten mukaisestija täynäii lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilinarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
lilinpddtöksen tilintarkastul$e,rsa. Olemme riippumanomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarka*ustaja olen täynänyt muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa til intarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta,jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen,
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestäjohtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys
aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä
tai virheestä johluvaa olennaista virheellisyynä" sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme.

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuuslaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina
havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua
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väärinkäytöksestä tai virheestä,ja niiden katsotaan olevan olennaisia,jos niiden yksin tai yhdessä voisi
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin påiätöksiin,joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

o

tunnistamme ja arvioimme väiirinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen

virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että viiiirinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jält
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jtiä
havaitsematta, sillä väiirinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa" väårentämistä" tietojen tahallista
esittiimättä jättämistå tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

r

muodostamme käsityksemme tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

r
e

arvioimme sovellettujen tilinpåiiitöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpåiiitös perustuen oletukseen

toiminnan jatkuvuudesta, jateen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteellajohtopåiätöksen siitä,
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyväii olennaista epävarmuutt4 joka voi antaa
merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopåiiitöksemme on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittäåi tilintarkastuskertomuksessamme lukijan

huomiota epävarmuufta koskeviin tilinpiiätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoamme. Johtopälitöksemme perustuvat
tilintarkastuskertomuksen antamispäivåiän mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, enei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

.

arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikeanja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä
merkittävist?i tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkitEivät puutteellisuude!

jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut seikat

-

tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Tilinpäåitöken laatimisen jälkeen toimintaympåiristöön on tullut globaalin pandemian aiheuttama poikkeustila. Tämän
johdosta yhdistyksen toimintaan saattaa sisältyä epävarmuustekijöitii joiden vaikutukset yhdistyksen toimintaan
selviävät, kun toimintaympäristö normalisoituu.
Helsingissä 8. huhtikuuta 2020
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Pien- ja mikroyritysasetusten mukainen
tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2019
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Sisällys
Tuloslaskelma
Tase
Liitetiedot
Tilinpäätöksen allekirjoitus
Tilinpäätösmerkintä
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Tämä tifinpäätös on såilytettävä
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Tilinpäätöksen on toteuttanut
Rantalainen Oy Helsinki
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.2019 - 31 .12.2019

1.1

.2018 - 31 122018

Varsinainen toiminta
Tuotot

186 680,64

162 411,50

-293 710,14

-371 921,92

Kulut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset

Muut kulut

Tuottoftulujäämä

-10 832,81

-7 800,77

-534 599,02

-468 518,58

-652 461,33

-685 829,77

110172,80

98 324,08

Varainhankinta
Tuotot
Kulut
Tuotto-/kulujäämä

-1 491,45

-273,31

108 681,35

98 050,77

-558,88

-508,87

-558,88

-508,87

556 300,00

583 399,23

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Kulut
Tuotto-/kulujäämä
Satunnaiset erät
Yleisavustukset
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PYSWÄT VASTAAVAT
Aineelliset hy&ykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

PYSWÄT VASTMVAT YHTE

EN

SÄ

44 056,14

31 073,95

44 056,14

31 073,95

44 056,14

31 073,95

7 439,47

I930,92
I930,92

VAIHTUVATVASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Vaihto-omaisuus yhteensä

7 439,47

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

5 958,60

2210,14

Siirtosaamiset

2348,04

g 903,00

I306,64

11119,14

1A A17,44

2 127 12

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
VAI HTUVAT VASTAAVAT YH TE

ENSÄ
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OMA
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden yliiäämä (alijäämä)

OMAPÄÄOMAYHTEENSÄ

-28 672,82

-23784,18

11961,14

-4 888,64

-16 711,69

-28672,82

I286,27

0,00

9286,27

0,00

VIERAS PÄÄOMA
Pitkåaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat

Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMAYHTEENSÄ
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4 285,92

19 814,71

30 985,74

23 549,24

4 032,',14

7 623,84

37 941,30

30 930,16

77 245,',|.0

81 917,95

86 531

81 917
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ulTETtEDOT 31.t2.20L9
Tilinpååtös on laadittu pien-

Je

mikroyrityksen tilihpååtöksen läatimista koskevan asetuksen

2

jä 3 lukujen mukaisesti.

20t9

2018

Kokonaistuotot

853 153,44

Kokonaiskulut

-447 L92,3s

844 134,81
-a49 023,45

1r96t,74

-4AaA,64

-243 867,47
-43 422,25
-6 420,48

-30s 737,93
-56 197,68
-9 986,31

-2937IO,t4

-371921 ,92

3
0,5
0,5

Kokonalstuotot ja -kulut

Ylijäämä

Palkat ja palkkiot

Elåkekulut

Muut henkilösivukulut

Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstön keskimääräinen luku

Huippu-urheilu
Aikuisliikunta
Nuorisoliikunta
Järjestötoim inta

1,5

4
o,5
0,s
2

5,5

7

31 073,95
23 815,00

36 580,11

-10 832,81

-7 AOO,77

44056,74

31 073,95

Oman pääoman muutokset
Edellisten tillkausien yli/alijåämä
Tilikauden yli-lalijäåmä

-28 572,82

-23 7A4,L8

1.1,961,14

-4a88,64

Oma pääoma yhteensä

-t67\t,68

-28 672,A2

Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja poistot
Koneet ja kalusto
Poistamatta oleva menojäännös
Koneet ja kalusto, lisiiykset
Poisto

1. 1.

Kirjanpitoarvo 31.12.
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Varsinalsen toiminnan tuotot ja kulut toiminnanaloittain
2019

Huippu-urheilu
Osanottomaksut
Muut tuotot

t!2669,8s
t4772,26

Henkilöstökulut

-t6473r,38

Muut kulut

-378

462,47

1,27 3A2,L7

-543 793,A5

-4L581'.,74
Aikuisliikunta
Osanottomaksut
Muut tuotot
Henkilöstökulut
Muut kulut
Nuorisollikuhta
Osanottomäksut
Muut tuotot
Henkilöstökulut
Muut kulut

25 368,81

s

868,44

37 237 ,2s

-25036,74
-35 611,03

-60 647,77
-29 4LO,S2

19 394,01
5 7s6,63

25 150,64

-26 928,O3
-29 547,32

-s6 475,35
-313.24,71

Järjestötoiminta
Osanottomaksut
Muut tuotot
Henkilöstökulut
Poistot

Muut kulut

342,24

2568,40

2910,64

-77 0L3,99
-10 832,81
-90 978,20

-178 825,00

-L759t4,t6
Varsinaisen toiminnan
kuluJäämä yhteensä

-652 461,33

Olennaiset muutokset tilikauden jälkeen: ei ole
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Tilin päätöksen allekirjoitus
Paikka:

Aika:

Jussi Järventaus
puheenjohtaja

Minna Kantsila
varapuheenjohtaja

Marika Laaksonen
varapuheenjohtaja

Jyri Hämäläinen

AriJärvinen

Matti Jääskeläinen

Anne Rikala

Tilinpäätösmerkintä
Paikka:

Aika:
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Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa
Tilinpäätös
Tilin päåtös

ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldolueftelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

Ki{anpidot
Pääkirjat
Palkkakirjanpito
Tositteet
Automaattiset tilin päåtöskirjaukset
Muut
Myyntilasku
Myyntisuoritus
Ostolasku
Ostosuoritus
Palkka
Pankki

1-2
1-16
1 -636
I - 57',1
1 - 1208
I -623
1-182
1-97
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authority to sign

toimivaltaoikeus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

representant

custodial

huoltaja/edunvalvo1a

förvaltare

foresatte/verge

frihedsbe16vende
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