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Tilinpäätöksen  tilintarkastus

Lausunto
Olemme  tilintarkastaneet  Suomen  Oistat-Keskus  -  Finlands  Oistat-Centrum  ry:n  (0605311-1)tilinpäätöksen  tili-
kaudelta  1.1.-31.12.2021.  Tilinpäätös  sisältää  taseen,  tuloslaskelman  ja liitetiedot.

Lausuntonamme  esitämme,  että tilinpäätös,  joka  osoittaa  ylijäärnää  2.200,28  euroa,  antaa  oikean  ja riittävän  ku-
van  yhdistyksen  toiminnan  tuloksesta  ja taloudellisesta  asemasta  Suomessa  voimassa  olevien  tilinpäätöksen  laa-
timista  koskevien  säännösten  mukaisesti  ja täyttää  lakisääteiset  vaatimukset.

Lausunnon  perustelut
Olemme  suorittaneet  tilintarkastuksen  Suomessa  noudatettavan  hyvän  tilintarkastustavan  mukaisesti.  Hyvän  tilintar-
kastustavan  mukaisia  velvollisuuksiamme  kuvataan  tarkemmin  kohdassa  Tilintarkastajan  velvollisuudet  tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa.  Olemme  riippumattomia  yhdistyksestä  niiden  Suomessa  noudatettavien  eettisten  vaatimusten  mu-
kaisesti,  jotka  koskevat  suorittamaamme  tilintarkastusta  ja olemme  täyttäneet  muut  näiden  vaatimusten  mukaiset  eet-
tiset  velvollisuutemme.  Käsityksemme  mukaan  olemme  hankkineet  lausuntomme  perustaksi  tarpeellisen  määrän  tar-
koitukseen  soveltuvaa  tiIintarkastusevidenssiä.

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
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  pur-
kaa tai sen toiminta  lakkauttaa  tai ei ole muuta  realistista  vaihtoehtoa  kuin tehdä  niin.

Tilintarkastajan  velvollisuudet  tilinpäätöksen  tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme  on hankkia  kohtuullinen  varmuus  siitä,  onko  tilinpäätöksessä  kokonaisuutena  väärinkäytöksestä
tai virheestä  johtuvaa  olennaista  virheellisyyttä,  sekä  antaa  tilintarkastuskertomus,  joka  sisältää  lausuntomme.
Kohtuullinen  varmuus  on korkea  varmuustaso,  mutta  se ei ole tae siitä,  että olennainen  virheellisyys  aina  havai-
taan  hyvän  tilintarkastustavan  mukaisesti  suoritettavassa  tiIintarkastuksessa.  Virheellisyyksiä  voi aiheutua  vää-
rinkäytöksestä  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 käytämme  ammatillista  harkintaa  ja säily-
tämme  ammatillisen  skeptisyyden  koko  tilintarkastuksen  ajan.  Lisäksi:

tunnistamme  ja arvioimme  väärinkäytöksestä  tai virheestä  johtuvat  tilinpäätöksen  olennaisen  virheellisyy-
den riskit,  suunnittelemme  ja suoritamme  näihin  riskeihin  vastaavia  tiIintarkastustoimenpiteitä  ja hankimme
lausuntomme  perustaksi  tarpeellisen  määrän  tarkoitukseen  soveltuvaa  tiIintarkastusevidenssiä.  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
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yhteistoimintaa,  väärentämistä,  tietojen  tahallista  esittämättä  jättämistä  tai virheellisten  tietojen  esittämistä

taikka  sisäisen  valvonnan  sivuuttamista.

muodostamme  käsityksen  tilintarkastuksen  kannalta  relevantista  sisäisestä  valvonnasta  pystyäksemme

suunnittelemaan  olosuhteisiin  nähden  asianmukaiset  tilintarkastustoimenpiteet  mutta  emme  siinä  tarkoituk-

sessa,  että  pystyisimme  antamaan  lausunnon  yhdistyksen  sisäisen  valvonnan  tehokkuudesta.

arvioimme  sovellettujen  tilinpäätöksen  Iaatimisperiaatteiden  asianmukaisuutta  sekä  johdon  tekemien  kirjan-

pidollisten  arvioiden  ja niistä  esitettävien  tietojen  kohtuullisuutta.

teemme  johtopäätöksen  siitä,  onko  hallituksen  ollut  asianmukaista  laatia  tilinpäätös  perustuen  oletukseen

toiminnan  jatkuvuudesta,  ja teemme  hankkimamme  tiIintarkastusevidenssin  perusteella  johtopäätöksen

siitä,  esiintyykö  sellaista  tapahtumiin  tai olosuhteisiin  liittyvää  olennaista  epävarmuutta,  joka  voi  antaa  mer-

kittävää  aihetta  epäillä  yhdistyksen  kykyä  jatkaa  toimintaansa.  Jos  johtopäätöksemme  on, että  olennaista

epävarmuutta  esiintyy,  meidän  täytyy  kiinnittää  tiIintarkastuskertomuksessamme  lukijan  huomiota  epävar-

muutta  koskeviin  tilinpäätöksessä  esitettäviin  tietoihin  tai, jos  epävarmuutta  koskevat  tiedot  eivät  ole  riittä-

viä, mukauttaa  lausuntomme.  Johtopäätöksemme  perustuvat  tiIintarkastuskertomuksen  antamispäivään

mennessä  hankittuun  tiIintarkastusevidenssiin.  Vastaiset  tapahtumat  tai olosuhteet  voivat  kuitenkin  johtaa

siihen,  ettei  yhdistys  pysty  jatkamaan  toimintaansa.

@ arvioimme  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.

Kommunikoimme  hallintoelinten  kanssa  muun  muassa  tilintarkastuksen  suunnitellusta  laajuudesta  ja ajoituksesta  sekä

merkittävistä  tiIintarkastushavainnoista,  mukaan  lukien  mahdolliset  sisäisen  valvonnan  merkittävät  puutteellisuudet,

jotka  tunnistamme  tilintarkastuksen  aikana.

Helsingissä  16.  kesäkuuta  2022

Tili  rengas  Oy

Lotta  Kauppila,
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TILINPÄÄTöS

TULOSLASKELMA

KESKENNNii!i

Varsinainen  toiminta

Tuotot

Kulut

Henkilöstökulut

Muut  kulut

Kansainvälisen  järjestötoiminnan  kulut

Näyttely-,  koulutus  ja jäsentoiminnan  kulut

Yleiskulut

Muut  kulut  yhteensä

Kulut  yhteensä

Tuotto-/kulujäämä

1.1.2021  -

31.12.2021

0,70

2 000,OO

-250,00

-1 770,Ei7

-2 020,57

-4 020,57

-4 019,87

Varainhankinta

Jäsenmaksutulot

Jäsenmaksusaatavien  alaskirjaukset

Varainhankinta  yhteensä

Tuotto-/kulujäämä

Yleisavustukset

Tilikauden  ylijäämä  (alijäämä)

3 600,00

-1 320,00

2 280,00

-1 739,87

3 940,15

2 200,28

2
31 .12.2021

1.1.2020  -

31.12.2020

-4 680,00

-4 799,00

-1 627,39

-11 106,39

-11106,39

-11 106,39

3 600,00

-640,00

2 960,00

-8146,39

10 000,OO

1 853,61
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TILINPÄÄTöS

TA3E

VASTAAVAA

VAIHTUV  AT  VASTAAV  AT

Saamiset

Jäsenmaksusaamiset

Muut  saamiset

Siirtosaamiset

Saamiset  yhteensä

Rahat  ja pankkisaamiset

Vaihtuvat  vastaavat  yhteensä

Vastaavaa  yhteensä

VASTATTAVAA

OMA  PÅÄOMA

Edellisten  tilikausien  ylijäämä  (alijäämä)

Tilikauden  ylijäämä  (alijäämä)

Oma  pääoma  yhteensä

VIERAS  PÅÅOMA

Saadut  ennakot

Ostovelat

Muut  velat

Siirtovelat

Vieras  pääoma  yhteensä

Vastattavaa  yhteensä

31.12.2021

2 800,00

O,OO

2 800,00

16 269,09

19 069,09

19  069,09

11 628,21

2 200,28

13828,49

5 059,85

160,75

20,00

5 240,60

* g oeg,og

3
31.12.2021

31.12.2020

1320,00

67,70

1 387,70

10 749,01

12136,71

12136,71

g774,60

1 853,61

11 628,21

106,90

381 ,60

20,00

508,50

12 136,71
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TILINPÄÅTöKSEN  LIITETIEDOT

TILINPÄÄTöS 4
31 .12.2021

Oman  pääoman  muutokset

Edellisten  tilikausien  voitto  (tappio)

Tilikauden  voitto  (tappio)

Oma  pääoma  yhteensä

2020

1 l 628,21

2 200,28

13828,49

2020

9 774,60

1 853,71

12136,71

Tiliinpäätöksen  laatimisessa  on noudatettu  pien-  ja mikroyrityksen  tilinpäätöksessä  esitettävistä  tiedoista
annetun  asetuksen  (PMA)  mikroyrityssäännöstöä.

Jäsenmaksusaamisista  on kirjattu  luottotappioksi  sellaiset  vuotta  2021 aiemmilta  vuosilta  kertyneet
saamiset,  joita  ei oltu  maksettu  yhdistykselle  tilinpäätöksen  laatimiseen  mennessä.

LUETTELO  KÅYTETYISTÅ  KIRJANPITOKIRJO»STA

Tilikaudella  1.1.2021  -  31.12.2021

Tasekirja

Päiväkirjat
Pääkirja
Tuloslaskelma  ja tase

Kirjanpidon  tositteet
Tase-erittely

sidottuna

atk-tulosteena
atk-tulosteena
atk-tulosteena

paperitositteina  mapissa
erillisenä  tulosteena
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TILINPÄÄTöKSEN  ALLEKIRJOITUKSET

Kimmo  Karjunen
puheenjohtaja

Janne  Auvinen

Suvi-Tuuli  Höglund Raisa  Kilpeläinen

Vespa  Laine Kirsi  Manninen

Veera-Maija  Murtola Ulla-Maija  Peltola

Sampo  Pyhälä Tapio  Säkkinen

Heikki  Örn

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Oistat,  Tilinpäätös  2021 // 3100012  I/ oistat  lasekirja  2021 pdf



'Ifirna  asiakirja  on allelcirjoittttu  kokonaan  tai ositiain  sähköisesti  Signom  -aIlekirjoituspalvelijla.

Pffiväys: 02. kesäkuuta  2022,  14:01:05

ÅtH;  fllaHi[,a,

Antti  Mattila

Vahva  tunnistusi

02. kesäkuuta  2022,  13:50:05

Pankkininnistus

Pffiväys: 02. kesäkuuta  2022i  15:56:49

Vetra-lKe)'v Nzrb(a

Veera-Maija  Murtola

Vahva  tuiuiistusi

02. kesäkuuta  2022, 15:56:41

Pankkininnistus

Pffiväys: 02. kesåuuta  2022, 14:50:39

[i-u  [6 -e-
Kimmo  Karjunen

Vahva  tunnistusi

02. kesäkuuta  2022,  14:50:31

Panklcininnistus

Päiväys: 05. kesauuta  2022, 21:44:33

K«r=:  SžUföz-

Harri  Säkkinen

Vahva  tiuuiistusi

05. kes;åuuta  2022,  21:44:23

Pankkininnistus
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Pffiväys:  02. kesauuta  2022,  14:12:59 Pffiväys:  02. kesäkuuta  2022,  14:08:36

;'eii=ttv-te,ea  taiite,

Riitta-Leea  Laine

Vahva  tunnistusi

02. kesäkuuta  2022,  14:12:49

Panklcitunnistus

Pffiv;iys:  02. kesauuta  2022,  18:24:52

[ir.rž  

Kirsi  Manninen

Vahva  tunnishisi

02. kesäuuta  2022,  18:24:42

Pankkitunnistus

(jaxav  Åttviaut

Janne  Auvinen

Vahva  hinnistusi

02. kesäkuuta  2022,  14:08:29

Panklcitunnistus

Pffiväys:  03. kes;ikuuta  2022,  15:54:57

Raisa Kilpelffinen

Vahva  tunnishisi

03. kesäkuuta  2022,  15:53:23

Pankkitunnistus
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Pffiväys:  02. kesälcuuta  2022,  17:21:32 Pfflv;ays:  02. kesäkuuta  2022,  23:11:43

(l({-«å  a- 7%ttb{-(/

Ulla-Maija  Peltola

Vahva  tunnishisi

02. kesäkuuta  2022,  17:21:12

Pankkitunnistus

Pffiväys:

Sampo  Pyhälä

Kei[t(tiOr=t

Heikki  Orn

Vahva  tiuuiishisi

02. kesäkuuta  2022,  23:11:27

Pankkitunnistus

Päiväys:  03. kesauuta  2022,  08:45:53

&wi-T=t=t(i Ka4(=uu1
Suvi-Tuuli  Höglund

Vahva  tiuinistusi

03. kesåuuta  2022,  08:45:27

Panlckitunnistus
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