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Tilinpäätöksen tilintarkastus
Olen tilintarkastanut Helsingin Kalevalaiset Naiset ry:n (Y 1458280-6 ) kirjanpidon ja tilinpäätöksen
tilikaudelta l.l - 31.12.2017. Tilinpäätös sisältäätuloslaskelman. taseen ja liitetiedot.

Lausunto tilinpäätöksestä
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös. joka osoittaa alijäämää 7.004,85 euroa, antaa oikean ja riittävan
kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen laatimista kosekevien säännösten mukaisestija tä)ttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilinpäätöstä koskevan lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan lryvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kLnataan tarkemmin kohdassa'filintarkastajan
velvollisuudet tiliripäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa

noudatettavien eettisten vaatimusten n-rukaisesti. jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen

täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisur-rteni. Käsit1'kseni mukaan olen hankkinut
lausuntoni perr"rstaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastLrsevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
t{ailitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten. että se antaa oikean ja riinävän kuvau Suomessa

voimassa olevien tilinpäätöksen iaatimista koskc-r ien säännösten rnukaisesti ja täl'ttää lakisääteiset
vaatimukset. tlallitus vastaa mrös sellaisesta sisäisestä r,'alvonnasta. jonka se katsoo tarpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpäätöksen.jossa ei ole väärinkä1töksestä 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 perlrstuen. 'filinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toinrinta lakkauttaa taikkajos näille ei ole realistista
vaihtoehtoa.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilinta rkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtLrullinen varmuus siitä. onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestäjohtuvaa olennaista virheellislyttä. sekä antaa tilintarkastusketlontus,
joka sisältää lausuntoni. Kohtuulliner-r varmuus on korkea vanruustaso, mutta se ei ole tae siitä, että

olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan oleellisia. jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan toloudellisiin
päätöksiin. joita kä),ttäiät tekevät tiiinpäätöksen perusteella.

Tilinpäätöksen tilintarkastukseen liitty'r,iä r,elvollisuuksiani kuvataan tarkerlmin tämän
tilintarkastuskefiomuksen kääntöpuolella olevassa liitteessä. joka on osa tilintarkastuskertomLlsta.
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LITTE TILINTARKASTUSKERTOMUKSEEN

Tarkempi kuvaus tilintarkastajan velvollisuuksista tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tilintarkastuslaki velvoittaa tilintarkasta.laa noudattarnaan hyvää tilintarkastustapaa. Hyvän
tilintarkastustavan perustana toimivat nrm. kansainväliset tilintarkastusstandardit. joita voidaan
soveltaa tarkoituksenmukaisessa laa.iuudessa kir.ianpitolaissa tarkoitetun pienyrityksen
ti I intarkastuksessa.

FIyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu. että käytän ammatillista
harkintaa.ia säilytän arnn.ratillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. ja että:

. tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestäiohtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyl'den
riskit. suunnittelen.ja suoritan uäihin riskeihiri vastaavia tilintiirkastustoirnenpiteitä-ia hankin lausuntoni
perustaksitarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siita. etta
väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisl y s jää havaitsenratta. on suurempi kuin riski siilä, että

virheestä johtuva olennainen vierheellisyls jää IravaitsL'rratta. sillä räärinkätökseen voi liityyä
yhteistoimintaa. väärentämistä. tietojen rahallista dsittärränrättä,iättärnistä tai virheellisten tietojen
esittärn i stä tai kka si säi sen l'al vorrnan si vLl Llttiln i stlr.

. muodostan käsityksen tilintarkastLrksen kannalta relevantista sisäisestä r,alvonnasta pysl'äkseni

suunnittelemaan olosultteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet. mutta en siinä
tarkoituksessa, että pystf isin antaman Iausunrior-r l,hdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

. arvioin sovellettujen tilinpäätökserr iaatirnisperiaatteidett asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuLrtta.

. teen johtopäätökseni siitä. onko hallitLrksen ollLrt asianmukaista laatia tilinpäätös perusten oletukseen

toiminnan jatkuvuudesta. ja teerr hankkimani tilintarkastirsei idenussin perusteella johtopäätöksen siitä,

esiintyykö sellaista tapahturniin tai olosuhteisiin lrittr r ää olenrraista epävarmuutta, -ioka voi antaa

merkittävää aihetta epäillä 1'hdisty;ksen k1k1ä jatkaa toinl.intaansa. .los johtopäätökseni on, että

olennaista epävannuutta esiintl';-. minun tä)'t)) kiinnittaA tilintarkastLrskenomuksessani lukiian
huorr-riota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettär iin tietoihin tai..ios epävarmuuita koskevat

tiedot eivät ole riittär,iä. ntukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni penrstuu tilinlarkastuskeftomuksen
antarrispäivään rnennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet

voivat kuitenkin johtaa siihen. ettei 1'hdistls pyst)' jatkanraan toirnintaansa.

. arvioin tilinpäätöksen, liitetiedot mukaanlr-rkien, yleistä esittämistapaa, rakennetta.ia sisältöa ja sitä.
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoirnia.ia tapahtuntia siten. että se antaa oikean.ia
riittävän kuvan.

Kornmunikoin hallintoelimien kanssa lrLtun nluassa tilintarkastukserr suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä rnerkittä\'istä tilintarkastushavainnc,isla. mukaan lukien nrahdollliset sisäisen

valvonnan merkittävät pllutteellisuudet. -lotka tuunistan tilintarkstuksen aikana.


