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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY
Valimotie 10
00380 Helsinki

Y-tunnus: 0202271-3

Toimintakertomus

Yhdistyksellä ei ole ollut toimintaa vuonna 2021
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY
Valimotie 10
00380 Helsinki

Y-tunnus: 0202271-3

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

VARSINAINEN TOIMINTA
Kulukorvaukset 0,00 0,00
Muut kulut 0,00 0,00

0,00 0,00

Sijoitukset tuotot 117,89 130,24
Sijoitukset kulut -222,85 0,00
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -104,96 130,24

RAHOITUSTUOTOT JA
KULUT
Rahoitustuotot 0,00 0,00
Rahoituskulut 0,00 0,00
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 0,00 0,00

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00
Satunnaiset kulut 0,00 0,00
KOKONAISTUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ -104,96 130,24

TULOSLASKELMA
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY
Valimotie 10
00380 Helsinki

Y-tunnus: 0202271-3

VASTAAVA
31.12.2021 31.12.2020

PYSYVÄT VASTAAVAT

KÄYTTÖOMAISUUS
Osakkeet 2 522,82 2 522,82

VAIHTUVAT VASTAAVAT

RAHOITUSOMAISUUS

Sijoitukset 3 727,29 3 950,14
Rahat- ja pankkisaamiset 3 385,64 3 267,75

7 112,93 7 217,89

VASTAAVA YHTEENSÄ 9 635,75 9 740,71

VASTATTAVA

OMA PÄÄOMA

Oma pääoma 8 300,33 8 300,33
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 440,38 1 310,14
Tilikauden ylijäämä -104,96 130,24

9 635,75 9 740,71

VASTATTAVA YHTEENSÄ 9 635,75 9 740,71

TASE
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY
Valimotie 10
00380 Helsinki
Y-tunnus: 0202271-3

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET

POISTOSUUNNITELMA JA POISTOT

Yhdistyksellä ei ole poistettavaa käyttöomaisuutta

RAHOITUSARVOPAPERIT 2021 2020
Kirjanpitoarvo  
Markkina-arvo 

Kirjanpitoarvo  
Markkina-arvo 

EVLI Valtionobligaatio A 3727,29 3 950,14

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

KOKONAISTUOTOT JA -KULUT 2021 2020

TUOTOT 117,89 130,24
KULUT -222,85 0,00
yli-/alijäämä -104,96 130,24

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT JA -KULUT

TUOTOT 0,00 0,00
KULUT 0,00 0,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

SIJOITUSTUOTOT- JA KULUT
Sijoitustuotot 117,89 130,24
Sijoituskulut -222,85 0,00

-104,96 130,24
TASEEN LIITETIEDOT

Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Hevosopisto Oy 3 kpl, omistusosuus 25 % 2 552,82 2 552,82

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

OMA PÄÄOMA
Saldo 1.1. 8 300,33 8 300,33
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 440,38 1 310,14
Tilikauden yli-/alijäämä -104,96 130,24
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 635,75 9 740,71

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Rahoitusomaisuuden sijoitukset on arvostettu markkina-arvoonsa, sijoitusrahastoon ei sisälly riskiä.

Tilinpäätös on laadittu Valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä 
tiedoista (PMA) säädetyllä tavalla pienyrityssäännöstöä noudattaen.
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY
Valimotie 10
00380 Helsinki

Y-tunnus: 0202271-3

Luettelo tilikauden aikana käytetyistä kirjanpitokirjoista:

Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Tilinpäätös ja tase-erittely on nidottu
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY
Valimotie 10
00380 Helsinki

Y-tunnus: 0202271-3

Helsingissä  __  päivänä _____________________ 2022

Marjukka Manninen Osmo Metsälä

Valtteri Gundersby  Carina Nyholm

Terhi Koipijärvi

Aki Karhapää

Salla Varenti Jukka Koivisto

Helsingissä  __  päivänä _____________________ 2022

Juhani Loukusa

KHT

Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä  __  päivänä _____________________ 2022

Håkan Wahlman

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on 
tänään annettu kertomus.

HALLITUKSEN JA TOIMINNANJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

4.4.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS  

Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistys ry:n jäsenille 

 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

 

  Lausunto  

Olen tilintarkastanut Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistys ry:n (y-tunnus 0202271-3) tilinpäätöksen 

tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää 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 lakisääteiset vaatimukset. 

 

  Lausunnon perustelut  

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 

tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 

vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten 

mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän 

tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.  

 

  Tilinpäätöstä koskevat hallituksen 

 

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 

vastaa 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 esittämään 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 varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä 

tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. 

Kohtuullinen varmuus 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 tilinpäätöksen perusteella.  

 

 Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän 

ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:  

• tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 

riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni 

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että 
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väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 

virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä 

yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 

esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

• muodostan käsityksen 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. 

• 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 liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa 

merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että 

olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää 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 ajoituksesta sekä 

merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, 

jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.  

 

 

 

Helsingissä 14. huhtikuuta 2022 

 

 

 

Juhani Loukusa, KHT 

 

sähköisesti allekirjoitettu  
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