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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Suomen Painonnostoliitto ry: n j äsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olen tilintarkastanut Suomen Painonnostoliitto ry:n (y-hrnnus 020224-4) tilinpåiätöksen tilikaudelta l.l.-
31.12.2019. Tilinpätös sisältä taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisäteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvåin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvåin
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpddtöksen tilintarkastul$essa. Olen riippumaton yhdistyksestii niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suoritfiamaani tilintarkastusta ja olen tiiyttrinyt muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kiisitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi
tarpeellisen måi2iråin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

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

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen vafinuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen vafinuus on korkea varmuustaso, 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 olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpätöksen perusteella.

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

o tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia
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tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,
väiirentämistä, tietojen tahallista esittämättäjättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka
sisäisen valvonnan sivuuttamista.

. muodostan kiisityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä
tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan
tehokkuudesta.

. arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon

tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

r teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen

oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvåä olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa.
Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittåiä
tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa
lausuntoani. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä

hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa

siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioin 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 oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesla sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisiiisen valvonnan

merkittiivät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana,

Muut raportointivelvoitteet

Muun seikan painoffava lisätieto - tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Mukauttamatta lausuntoani kiinnitiin huomioita siihen tilintarkastuskertomuksen antamishetkellä yleisesti

tiedossa olevaan seikkaan, ettii vallitsevan globaalin pandemian johdosta sekä taloudelliseen ettii
toimiruralliseen ympäristöön sisältyy epävarmuustekijöitä, joiden vaikutukset selviävät, kun
toimintaympäristö normalisoifuu.

Helsingissä 1 6. huhtikuuta 2020

Markus Palmola, HT
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Sisällys

Tuloslatkelma
Tase
Liitretiedot
Tilinpåätöksen allekirjoitus
Tilinpåätösmerkintä
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Tämä tilinpäåtös on såilylettäv-å 31.12.2029 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Rantalainen Oy Helsinki
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Varsinainen toiminta

Tuotot

Kulut

Henkilöstökulut

Poistot ja arvonalentumiset

Muut kulut

Tuotto-/kulujäämä

Varainhankinta

Tuotot

Kulut

Tuotto-ftulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

Kulut

Tuotto-/kulujäåmä

Yleisavustukset

1.1.2019 - 31j2.2019 1.1.2018 - 31.12.2018

109 988,47 80 008,29

-155 s24,39

-136,54

-324 490,25

-104 356,73

-182,06

-284 655,55

-370162,71

75 472,79

-7 525,43

-309186,05

68 261,37

-7 309,36

67 947,36

263,37

-3,75

60 952,01

247,50

-17,93

259,62

228 000,00

229,57

213225,00
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PYSWÄTVASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Aineelliset hyOdykkeet yhteensä

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

Sijoitukset yhteensä

PYSWÄT VASTAAVAT YHTEE NSÄ

VAIHTUVATVASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Tavarat

Vaihto-omaisuus yhteensä

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

409,65 546,1S

409,65

168,36

546,19

168,36

168,36 168,36

578,01

7 846,00

714,55

8 341,00

7 846,00

12112,74

5 000,00

I341,00

10 466,53

6142,18

17112,74

114194,09

16 608,71

162 977,87
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OMAPÄÄOMA

Muut rahastot (oy)

Muut vapaat rahastot

Muut rahastot yhteensä

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

Tilikauden ylijäåmä (atijäämä)

OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytraikainen vieras pääoma

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

VIERAS PMOMAYHTEENSÄ

8 302,56 I302,56
8 302,56

75 569,10

-73 955,73

I302,56
110 348,57

-34 779,47

I915,93

26 425,17

28 700,39

74 685,35

83 871,66

36735,21

24985,45

43 049,81

12981491 104770,47

129814,91 104770,47
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Suomen Painonnostoliitto SPNL ry ,0202241-4

LIITETIEDOT 2019

Tilinpäätös on laadittu mikroyritysasetuksen (1753/20''l5) mikroyrityssäännöksiä noudattaen

Tilinpäåtös 1.1.2019 - 31.12.2019

zfJla

367 742,t6
-396 521,63

-34779,47

a4 375,\9
75 354,27
4 623,27

104 355,73

5 4r2,OO
168,36

5 243,64

8 302,56

110 34a,s7
-34 779,47
a3 871,66

1

o,5
o,5

Kokonaistuotot
Kokonaiskulut

Henkilöstökulut
Palkat

Eläkekulut
Muut henkilöstökulut
3t-L2-

Sijoitukset
Noteeratut osakkeet
Muut osakkeet ja osuudet

Markkina-arvo 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Erotus

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1
Tilikauden alijäämä
Oma pääoma 31.12.

Erityismäärärahat
oK|l/./26/62s/2or7
oKMhT2s/62s/2077
aKM/tst7/62s/20].8
Siirtyvä eåv.2O2O

473 724,63
-447 64036

-73 955,73

729 366,7a
23 334,33
2423,28

155 524,39

7 347,50
16a36

7 2L9,!4

Varsinaisen toiminnan toiminnanalakohtaiset tuotot ja kulut on esitetty oheisessa liitteessä

Oman pääoman muutokset
Muut rahastot

SPNL juhlarahasto 1.1. 8 302,56

75 569,10
-73 955,73

9 915,93

Juhlarahaston saamiset sisältyvät rahoihin ja pankkisaamisiin

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

Toimiala 1

Toimiala 3

Toimiala 4

Vuokravastuut
Paavo Nurmi Oy
Seur. tilikaudella erääntyvät vuokravastuut
Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut

1

o,5
o,5

426,s3
19 70L,20

o,oo
o,oo

20 r27,73

o,o0
15 000,oo
30 000,oo

oK||/'/26/62s/2017
Palautettava erä

45 000,oo

10 000,00
10 000,00
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Tilinpäätöksen allekirioitus

Paikka:

Aika:

Timo Ruuhijär"vi
Toiminnanjohtaja

Raimo Turunen
2. varapuheenjohtaja

Petrila-nninen
Jäsen

Helsinki

Tarmo Kuusisto
Johtokun nan pu heenjohtaja

Henrik Tallbacka
Jäsen

Timo Kukkonen'
Jäsen

Taisto Kuoppala
1. varapuheenjohtaja

Kalle Koskimäki
Jäsen

lilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Paikka: Helsinki

Aika:

Markue Palmola
HT
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Kirjanpidot ja tositelajit sekå niiden säilyttåmistapa

Tilinpåätös
Tilinpäätös ja tase-eriftely

lililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

Kirjanpidot
Pääkirjat
Palkkakirjanpito

Tositteet
Automaattiset tilinpäätöskirjaukset
Muut
Myyntilasku
Myyntisuoritus
Ostolasku
Ostosuoritus
Palkka
Pankki

1-2
1-41
1-445
1 -602
1 -370
1 -371
1 -337
1-61

Kirjanpitokirjat ja tositteet säilytetään sähköisessä muodossa
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja
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authority to sign

representative

custodial

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til ai underskrive

reprasentant

frihedsberdvende
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