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TULOSTASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA

7.7. -3t.r2.20L9 t.L. -37.72.2078
Yhdistystoiminta
Kulut

Varsinaisen toiminnan kulut
Muut toiminnan kulut

Kulut yhteense
-r278,48 -270,34
-r27 8,48 -?70,34

Yhd istysto im inta yhteense -727A,48 -270,34

Siiisttipankkihanke
Tuotot
Avustu kset

Tuotot yhteense
50000,00
50000,00

3

Kosteikkokulut
Muut kulut

Hanke yhteensa

KULUJAAMA

KULUJi\AMA

TITKAUDEN YTIIATIJAAMA

-33505,00
-66,20

-33572,20

76427 ,80

75749,32

260,00

-4L582,82

-2L57,75

-43733,97

-44004,3t

1080,00

29649,46
30779,46

30729,46

-7327 4,85

-L3274,a5

260,o0

250,00

15409,32

15409,32

VARAINHANKINTA

Tuotot
Jasenmaksut

Yleisavustukset

Tuotot yhteense

Kulut

Varainhankintaprojektien kulut
Varainhankinta yhteense



Rahat ja pankkisaamiset 34800,13

Vaihtuvat vastaavat yhteense 34811,13

vastaavaa yhteense 34811,13

VASTATTAVAA

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset

Siirtosaamiset

Sidotut rahastot
Omavastuuosuus

Omarahoitus
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien ytijiidmii(alij5 jr
Tilikauden alilylijiiime
OMA PiVioMA YHTEENSA

VIERAS PAAOMA

Lyhytaikainen

Muut velat
Siirtovelat

Vastattavaa yhteensa

TASE 31.12.2019

37.r2.2079

11,00

37800,00
6000,00

-24398,19

15409,32

34811,13

34811,13

3L.12.201.8

0,00

19611,16

L96u,L6

19611,16

37800,00
6000,00

-tLL23,!4
-L327 4,8s
19401,81

209,35

209,35

19611,16
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LIITETIEDOT

TILINPAAT6KSEN LAATIMISTA KoSKEVAT LIITETIEDoT 3I.,2.2019

TIETO TILINPAATOKSEN LAATIMISESSA K/iYTETYSTA SAANNOSTOSTA ( PMA 1:I.5S)

Tilinpaetoksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpeat6ksessa esitettilvista
tiedoista annetun asetuksen (pMA) pienyritysseenn6st6a.

TASEEN UIIETIEDOT

5

VASTAAVAA

Lyhytaikaiset saamiset

1800 Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

1911 Op-yhdistys
1912 Omasp

Pankkisaamiset yhteense
VASTAAVAA YHTEENSA

VASTATTAVAA

Oma paeoma

2001 Omavastuuosuus
2030 Omarahoitus
2250 Ed. tilikausien ylilalijiiiimi

2370 Tilikauden atilytijaemii
Oma paaoma 3!.L2.2OIB

11,00

10239,66
24560,47
34800,13

34811,13

37800,00
6000,00

-24398,79

19407,87

L5409,32

348t7,L3

Tositelajit

Muistiotositteet numerot 1-40

Tositeaineiston seilyttamistapa
Alkuperaiset tositteet seiVteteen paperimuodossa.
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TI LINTARKASTUSKERTOMUS

Pien-Saimaan suojeluyhdistys ryn jasenille

Tilinpddti5ksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Pien-Saimaan suojeluyhdistys ryn (y-tunnus 191 580G0) tilinpaietoksen tilikaudelta 
.1.1 

. -

31.1 2.201 9. Tilinpeetos sisahaa taseen, tuloslaskelman, Ja liitetiedot.

Lausuntonani esitan, ete tilinpaatos antaa oikean ja riitaven kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksestaja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpeatoksen laatimista koskevien saennosten mukaisesti
ja tayttiiai lakisaateiset vaatimukset.

Lausunnon perustelul

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvan

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kwataan tarkemmin kohdassa Tilintakastajan velvollisuudet

tilinparaitijksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksesta niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jolka koskevat suoritamaani tilintarkastusta ja olen tayttanyt muu neiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kasitykseni mukaan olen irankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen mddran
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssie.

Tilinpiiiitiistd koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpaatoksen laatimisesta siten, eua se antaa oikean ja riifiaviin kuvan Suomessa voimassa olevien
tilinpadtoksen laatimista koskevien sadnnosten mukaisesli ia tayttea lakisdateiset vaatamukset. Hallitus vastaa
myos sellaisesta sisaisesta valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpaatoksen, iossa ei ole
vaarinkaytoksesta tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyft a.

Hallitus on tilinpeetostd laatiessaan velvollinen arvioimaan Vhdistyksen ls/qa jafiaa toimintaansa ja soveltwissa
tapauksissa esittdmddn seikat, jotka liittwat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ette tilinpdatos on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpeatos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys aiotaan purkaa

tai sen toiminta lakkauttaa tai el ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaatiiksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko tilinpaatoksessai kokonaisuutena vaArinkeytaiksesta

tai virheesta.iohtuvaa olennaista virheellisyytte, seke antaa tilintarkastuskertomus, joka sisanae lausuntoni.

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siite, etta olennainen virheellisyys aina

havaitaan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksid voi
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aiheutua vdarinkeytoksesta tai virheesta, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, Jos niiden yksin tai yhdessii

voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin paatoksiin, joita keyttAjat tekevet tilinpadtoksen perusteella

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta kayten ammatillista harkintaa ja seilyten
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

. Tunnistan ja arvioin vaarinkeytoksesta tai virheesta johtuvat tilinpaatdksen olennaisen virheellisyyden

riskit, suunnittelen Ja suoritan neihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita ja hankin lausuntoni
perustaksi tarpeellisen mearan tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siita, etta
vadrinkaytoksesta johtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta
virheesta johtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, sille vaarinkafokseen voi liittyii
yhteistoimintaa, vaarentamista, tietojen tahallista esittamdtti, jattemista tai virheellisten tieto.jen

esitemiste taikka sisaisen valvonnan sivuuttamista.

. Muodostan kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta pystyekseni

suunnittelemaan olosuhteisijn ndhden asianmukaiset tilintarkaslustoimenpiteet mutta en siind
tarkoituksessa, etta pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisaisen valvonnan tehokkuudesta.

. Arvioin sovelleuujen tilinpaiitoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekai johdon tekemren
kirjanpidollisten arvioiden ja niist6 esitettevien tietojen kohtuullisuutta.

. Teen johtopaatoksen siita, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaetos perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopaetoksen siita,
esiintyyko sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvee olennaista epevarmuufta, joka voi antaa
merkittavaa aihetta epaille yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa. Jos.iohtopaatokseni on, etta
olennaista epavarmuutta esiintyy, minun tafyy kiinnittaA tilintarkastuskertomuksessani lukran
huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpedtdksessd esitetaviin tietoihin tai, jos epevarmuutta koskevat
tiedot eivat ole riittavie, mukauttaa lausuntoni. Johtopdatijkseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispaivaan mennesse hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voavat kuitenkinjohtaa siihen, ettei yhdistys pystyjatkamaan toimintaansa.

. Arvioin tilinpedtoksen, kaikki tilinpAatoksessa esitettavat tiedot mukaan lukien, yleistd esittamistapaa,
rakennetta ja sisaftod ja sita, kuvastaako tilinpaatos sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,

etta se antaa oikean ja riittdvdn kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
seke merkittavista tilintarkastushavainnoista, mukaan Iukien mahdolliset sisdisen valvonnan merkitavat
puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kasittaia toimintakertomuksen. Tilinpeetosta koskeva

lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tllinpaatoksen tilintarkastuksen yhteydessa.ja tdt6 tehdessdnr

arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpaatoksen tai tilintarkastusta suoritettaessa
hankkimana tietamyksen kanssa taivaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellista. Velvollisuutenani

on lisaksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien saennosten mukaisesti.

0500 259 182
www.linnavuora.fi
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Lausuntonani esiten, ette toimintakertomuksen ja tilinpaaitoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ette

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saannosten mukaisesti.

Jos teen suorittamani tyon perusteella johtopiiatoksen, etta toimintakertomuksessa on olennainen
virheellisyys, minun on raportoitava taste seikasta. Minulla ei ole tamen asian suhteen raportoitavaa

Lappeenrannassa 2.1 2.2020

Pasi Waris

KHT
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