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TI LINTARKASTUSKERTOMUS

Kynnys ry, ruotsiksi Triisketn rf:n j5senitle

Tl li npiiHtdksen ti lintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Kynnys ry ruotsiksi Trdsketn rf:n (y-tunnus 0460097-8) tilinpiiiit6ken titikaudetta
1.1.-31 .12.2019. Titinpiiiitds sisiittiiii taseen, tulostasketman ja tiitetiedot.

Lausuntonamme esitamme, ettd titinpiiiittis antaa oikean ja riittlvlin kuvan yhdistyksen toiminnan
tuloksesta ja taloudettisesta asemasta Suomessa voimassa olevien titinpiiiitriken taatimista koskevien
stili nniisten m ukaisesti j a tiiyttiili [a kisiiteiset vaatimu kset.

Lausunnon perustelut

Otemme suorittaneet titintarkastuken Suomessa noudatettavan hy,'riin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyven
titintarkastustavan mukaisia vetvotlisuulsiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintorkas[ajan
velvollisuudet tilinpiiiitiiken tilintorkastukesso. Otemme riippumattomia yhdistykestl niiden Suomessa
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme titintarkastusta ja otemme
tHyttdneet muut nliiden vaatimusten mukaiset eettiset vetvoltisuutemme. Kisityksemme mukaan olemme
hankkineet varauman sisdltdvin lausuntomme perustaki tarpeettisen mddrtn tarkoitukseen soveltuvaa
ti [i ntarkastusevidenssia.

Tietyn seikan painottamista koskeva lisiitieto - negatiivinen oma pHHoma

Yhdistyken oma pHdoma on M.915,24 euroa negatiivinen ja negatiivisuus on jatkunut jo useita vuosia. Kuten
tiitetiedoista itmenee, hattitus on laatinut siiiisttiohjetman, jonka ansiosta titikauden tulos on kiiiintynyt
positiiviseki. Yhdistyken toiminnan jatkon kannatta kutujen sopeuttaminen tuottoihin seki rahoituksen
suunnittetu ja seuranta ovat edetteen otennaisessa rootissa. Lausuntoamme ei ole mukautettu edetth
kwatuitta osin.

Ti lin pliiit6stii kos kevat ha I litu ksen ve lvol lisuudet

Haltitus vastaa titinpiiiittiksen laatimisesta siten, ett5 se antaa oikean ja riittdvSn kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpiiiittiksen laatimista koskevien sSHnncisten mukaisesti ja tdyttiiii l,akisiiliteiset
vaatimukset. Hattitus vastaa myiis seltaisesta sisAisestH valvonnasta, jonka se katsoo tarpeeltiseksi
voidakseen taatia tilinp6Htiiksen, jossa ei ote viiiirinkiiytdksest6 tai virheestH johtuvaa otennaista
virheettisyyttii.

Hatlitus on titinpdlitdstd laatiessaan vetvottinen arvioimaan yhdistyksen kykyi jatkaa toimintaansa ja
soveltuvissa tapauksissa esittimd6n seikat, jotka tiittyvdt toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, et[H
titinptiiitds on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Titinpiiiittis l,aaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ote muuta realistista
vaihtoehtoa kuin tehdii niin.

TilintarkastaJan velvollisuudet tilinpiiiitdksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuuttinen varmuus siit6, onko titinpiilitdksessii kokonaisuutena
viiZirinkliyttiksestd tai virheestd johtuvaa otennaista virheetlisyyttd, sekd antaa titintarkastuskertomus,
joka sisdttiiii lausuntomme. Kohtuuttinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siit6, etti
otennainen virheettisyys aina havaitaan hyviin titintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
titintarkastuksessa. Virheetlisyyksi5 voi aiheutua viiiirinkiiyt<iksestii tai virheestii, ja niiden katsotaan

IBDO
Keskus 020 743 2920
www.bdo.fi

BDO Oy (Y-tunnus ?.776089'4) on itseniiinen BDO lnternational Limitedin (tlK) .,esenyritys BDO on yhteioen nimi sek:i kansainv:itisette jAsenyritysten
verkostolle ette kunkin maan jasenyritvkseue



IFDP
olevan otennaisia, jos niiden yksin tai yhdessti voisi kohtuudetta odottaa vaikuttavan tatoudettisiin
pdiitciksii n, joi ta kiiyttiijiit tekevHt ti ti n piiiitciksen perusteetla .

Hyviin titintarkastustavan mukaiseen titintarkastukseen kuutuu, ettd kiytimme ammatillista harkintaa ja
sHilytdmme ammatittisen skeptisyyden koko titintarkastuksen ajan. Lisiiksi:
. tunnistamme ja arvioimme viiiirinkiiytdksestii tai virheesta johtuvat titinpiiiitdksen otennaisen

virheeltisyyden riskit, suunnittetemme ja suoritamme niiihin riskeihin vastaavia
titintarkastustoimenpiteitii ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeettisen miirHn
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siita, ette vidrinkayttiksestl johtuva
olennainen virheeltisyys jtiii havaitsematta, on suurempi kuin riski siitH, ettd virheestli johtuva
otennainen virheettisyys jiiii havaitsematta, sittii vdlrinkdytiikseen voi tiittyii yhteistoimintaa,
vHdrentdmista, tietojen tahattista esitttimiittli jlttHmistii tai virheetlisten tietojen esittdmistd
taikka sisdisen vatvonnan sivuuttamista.

. muodostamme kiisityksen tilintarkastuksen kannatta retevantista sisfiisestH vatvonnasta
pystydksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nlihden asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet
mutta emme siind tarkoituksessa, ettS pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sis6isen
vatvonnan tehokkuudesta.

r arvioimme soveltettujen titinpidtiiksen [aatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekd johdon
tekemien kirjanpidottisten arvioiden ja niistii esitettHvien tietojen kohtuuttisuutta.

. teemme johtopiitt6ksen siitd, onko hattituksen ottut asianmukaista taatia titinpiiiit<is perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme titintarkastusevidenssin
perusteetla johtopiiiitiiksen siitii, esiintyykii seltaista tapahtumiin tai otosuhteisiin tiittyviili
otennaista epavarmuutta, joka voi antaa merkittdvdi aihetta epiiittii yhdistyksen kykyti jatkaa
toimintaansa. Jos johtopdit<iksemme on, ettli otennaista eplvarmuutta esiintyy, meiddn tdytyy
kiinnittiiS tilintarkastuskertomuksessamme tukijan huomiota epHvarmuutta koskeviin
titinpdiittiksessH esitettHviin tietoihin tai, jos epivarmuutta koskevat tiedot eivdt ote riitt6vid,
mukauttaa lausuntomme. Johtopliiitdksemme perustuvat titintarkastuskertomuksen
antamisp6ivddn mennessii hankittuun titintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
otosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioimme titinptiiitiiksen, kaikki titinpdiitiiksessii esitettevat tiedot mukaan tukien, yteistZi
esittemistapaa, rakennetta ja sisiittdti ja siti, kuvastaako titinpiiiitiis sen perustana otevia
tiiketoimia ja tapahtumia siten, ette se antaa oikean ja riittfivEn kuvan.

Kommunikoimme hatlintoetinten kanssa muun muassa titintarkastuken suunnitetlusta laajuudesta ja
ajoitukesta sek6 merkittiivistii titintarkastushavainnoista, mukaan tukien mahdottiset sisdisen vatvonnan
merkitttivlit puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuken aikana.
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