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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Suomen Taitoluisteluliitto ry:n jisenille

Tilinpiiitiiksen tilintarkashr.s

Lsusulrto
Olenune tilintarkastaneer Suomen Taitoluisteluliitto ry:n (y-tutrltus 02023{m-3) titinpiutirks€n tilikaudelta l.l. 31.12.2019

Trtinpriafh sisiiluiii taseer\ tulc taskeknan ja liitetiedot-

lsusuntonamme esitiimme, ettzi tilinpiiatds, joka osoittaa ylijziiimae 150.539,65 euoa, antaa oikean ja riiftevan kuvan

yhdisty$en toiminnan tuloksesta ja taloudetlisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaetdksen laatimista koskevien

sA?inndsten mukaisesti ja uiytuiii lakisaiAteiset \aatimukset.

Lsulunnon perustelut

Olernme sucrittaneet tilintarkasurksqr Su@ressa noudatettaran h)liin tilintadGstustavan mukaisesti. Hyviin tilhtarkastustaun

mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan ta*emnin kotrdassa Tilintarkasajan velvollisuudet titinpiietiiksen tilintafkastuksessa-

Otemme riippurnattania ytrdisty4rsestii niiden Suqnessa ncu&tettavien edtisten \raatimusten mukaisesti, jotka koskevat

suqiuamaarnme tilintarkastusta ja ol€rme tiiyttiined muut oaidefl \aatimusten mukaiset eettisd velvollisuuternme' Kiisity*semme

mukaan olemme hankkineet lausrmtorDme perusbksi tarp€ellis€n mziariin tarkoin*seen sovelirraa tilintartasursevidenssie'

Titinpiit6sti kockevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpiiatoksen laatimisesta siteD, ettii se antaa oikean ja riiftiivrin kuvan Suomessa voimassa olevien

tilinpiuitoksen taatimista k6kevien seeDnosten mukaisestija tiiyttSli lakisiiateiset vaatimukset' Hallitus vastaa mytis sellaisesta

sisiiisesti valvonnasta, jonka se katsoo tarPe€lliseksi voidak een laatia titinPiietitksen, jossa ei ole ve'iriokAltokses6 tai

virheestii johtuvaa oleonaista vtheeltisyyttii.

Hallitus on titinp:iet6stii laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyti ja&aa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa

esinamxenseikat'jotkaliittyvettoiminnanjatkuluuteenjasiihen,eturtilinpeatosoDlaadittutoiminDanjatkuvuuteenperustuen.
Tilinpaiitdstaaditaantoiminnanjatkuwuteerrperustuen,paitsijosyhdistysaiotaanpufkaataisentoimintalakkauttaataieiole
muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehd6 niin

Tilintarkestajan velvollisuudet tilinpiit6ksetr tilintrrkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinm vanuuus siitii, onko titinpiiitoksessii kokooaisuutena v?iirinkeltdkses'i tai vtheeste

johtuvaaolenoaistavirheetlisyytui,sekiiantaatilintarkastuskertomus,jokaSis?ittaiilausuntomme.KohtuullinenvarmuusoD

korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitii, ettii olennainen virheellisDs aina havaitaaD hyviin tilintarkastustavan mukaisesti

suoritettavassa tilintarkastuksessa. vi.n""triryyt"ia voi aiheutua veari*alt6ksesui tai Yirheestii' ja niiden kasotaan olevan

olennaisia,josniideng<sintaiyhdessavoisikohtuudellaodottaavaikuttavantaloudellisiinpiiitij,ksiin,joitakeyniijattekevet
tilinpeatttksen Perusteella.

Hy/?intilintarkasfustavanmukaiseentilintarkasfukseeDkuuluu,ettlikeyemmeammatiltistaharkintaajaseilytiimme
amrnatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuken ajan Lisiiksi:

.Tuonistammejaarvioimmeviiarinkiiytt'ksestiitaivirheestiijohtuvattitinpiEt6ksenolerrnaisenvirheellisyydenriskit,
suunnittelemme .iu ,roatultr-" oai[io ri"telt in vastaavia tilintarLastustoimenpiteitii ja hankimme lausuntomme

perustaksi tarpee[iseo ^errr;-;;;i 
rkr"* soveltur,aa titinrdkastusevidenssie. Riski siitii' ette v?iiirinkarbksestii

johtuvaolennainenvirheettisrysjiiahavaitsematta,onsuurempikuinriskisiiui,ettivirheestiijohfuvaolennainen
virheellisyys j:u huvuis.mu#, ilH v5?irinkiiyt6kseen voi tiittyii ),hteistoimintaa, viiarentiimiste, tietojen tahatlista

esiruimana jaiumisul tai virheellisten tietojen esittimistii taikka sisiiisen valvonnan sivuuttamista'

o Muodostamme kesirykseo tilintarkastuksen kannalta relevantista sisiiisestS valvonnasta pystyiiksemme surmninelemaan

olosuhteisiin oiihden asianmukaiset titintarkashrstoimenpiteet mutta emme siinii tarkoitukessa' ette pystyisimme

antamaan lausunnon yhdistltsen sisaisen valvonnan tehokkuudesta

oArvioimmesovellettujentilinpiietdkentaatimisPeriaatteidenasianmukaisuuttasekiijohdontekemienffianpidollisten
arvioiden ja niistii esitettiivien tietojen kohruullisuutta'

oTeemmejohtopeett'ksensiiui'onkohaltifuksenollutasiarunukaistatastiatitinpiiet.jsperusfuenoletukseeatoiminnan
jatkuurudesta,ja.o.."t,uot.t.i.u--etilintarkasfusevideDssinperusteellajohtopaatdksensiiui'esiint}ykosellaista
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tapahtumiin tai olosuhteisiin liittlv:ia oleDnaista epavarmuutta, joka voi antaa merkittiiveii aihetta epiiilld yhdistyksen

kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtopaatdksemme on, ettii olennaista epavarmuuna esiint,?, meiden tiiytyy kiinnittea
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpiEttikressa esitettaviin tietoihin tai, jos
epevamuutta koskevat tiedot eivAt ole riittevie, mukauttaa lausuntomme. Johtopaatdksemme perustuvat

tilintarkastuskertomuksen antamispaiviiiin menness5 hankittuun tilintarkastusevidmssiiD. Vastaiset tapahturnat tai

olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siiheu, ettei yhdistys pystyjatkamaan toimintaaosa.

. Aryioimme tilinpeatdksen, kaikki tilinpiietdksesse esitt.?ivet tiedot mukaan lukien, yleista esittiimistapaa, rakennetta ja

siseltdeja sitii, kuvastaako tilinpaiatds sen perustana olevia [iiketoimiaja tapahtumia siten, ett2i se antaa oikean ja riittaven

kuvan.

Konmunikoimme hallintelinten kanssa muun muassa tilintarkastrks€n suuDnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekii merkittevista

tiliDtartastushavaiDroista" mukaan lukien mahdolliset sisiisen ralvmnan merkiniivat puutteellisudet jotka nrnnistamme

tilintarkasuksen aikana.

Helsingissa, 30. piiiv?ina maatiskuuta 2020
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