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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olen tilintarkastanut Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n (y-tunnus 0288860-5) tilinpäätöksen tilikau-
delta 1 .l. - 31.12.2021. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

Lausuntonani esitåin, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 45.069,91 euroa, antaa oikean ja riittävän
kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti j a täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hWåin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastaian velvollisuu-
det til@(iätölaen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttiinyt muut näi-
den vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perus-
taksi tarpeellisen mäåirän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voi-
massa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti jatäyttää lakisääteiset vaa-
timukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voi-
dakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkälöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheel-
lisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilin-
päätös 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 tilintarkastulisessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen vannuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varrnuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olen-
nainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkas-
tuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätök-
siin, 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 väiirinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheel-

lisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja
hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta,
on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaits ematta,
sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä
jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
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. muodostan käsitykseni tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäk-
seni suururittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en
siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehok-
kuudesta.

. arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon teke-
mien kirj anpidolli sten arvioiden j a niistä esitettävien tietoj en kohtuulli suutta.

o teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaistalaatiatilinpäätös perustuen ole-
tukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella joh-
topäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävar-
muutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytW kiinnittää tilintarkas-
tuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tie-
toihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopää-
tökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkas-
tusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdis-
tys pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittä-
mistapaa, 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 val-
vonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 10 kesäkufia2022

Katja Hanski, KHT
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SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY

T1 LI N PÄÄT ÖS ST,TZ,ZOZT

Tilinpäätös on säilytettävä L0 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 5 vuotta sen

vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilinpäätöksen toteutti: Dekotex Oy
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SISÄLTÖ

Tilinpäätös vuodelta 2021

Tuloslaskelma

Tase

Liitetiedot

Allekirjoitukset
Luettelo ki rja npidoista ja kirjanpitoaineistojen lajeista
Tase-erittelyt
Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

t
2

3

4

5

6-7

8-9

10-11
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VARSINAINEN TOIMINTA

Palvelutoiminta
Tuotot

Ostokulut
Palvelutoiminta yhteensä

Liittotoiminta
Henkilöstökulut
Palkat

Tyel

Muut lakisääteiset ma ksut

Vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut
Henkilöstökulut yhteensä

Poistot

Muut kulut

Muun varsinaisen toiminnan tuotot
Liittotoiminta yhteensä

Osuudet erillistoiminnoista
Yhteiskustannus

Kirkkomusiikkilehti
Korvaus

Muut kulut

Kirkkomusiikkilehti yhteensä

Osuudet erillistoiminnoista yhteensä

KULUJÄÄMÄ I

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutuotot
Varainhankinnan kulut

KULUJÄÄMÄ II

SIJOITUS. JA RAHOITUSTOI MINTA

Asunto Oy Tollinpolku
Vuokratuotot
Kulut

Asunto Oy Tollinpolku yhteensä

Muu sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut

Muu sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

KUIUJÄÄMÄ III

Yhteensä Yleisavustukset

KULUJÄÄMÄ IV

Tilikauden (yli)alijäämä
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Toteutunut

L.L'3L.t2.202t

Toteutunut

L.L.-3L.L2.2020

-1265,30 -769,60

-27 992,89 -59 493,69

to 52L,tr
-3 39s,91

7125,20

-97 322,27
-1.5 910,63

-3 600,61
-303,27

-M 136,78

2 r7r,20
-L44223,77

27 718,64

0,00

27 718,64

94 8t4,44
1,40,66

1.5 340,35
-9 020,72

6 319,63

2 864,37
-478,94

2385,43

-1 564,39

46 634,30

45 069,91

45 069,91

I7r7,90
-6 846,72

t87',,L8

-94 495,96
-13 857,26
-1 805,70

-108,03

-110 266,95

6 905,91
-L63624,33

27 905,75
-1 000,00

26905,75

92 603,s9

528,00

11,624,00
-9 2t2,12
24IL,88

2 521,,40

-434,32

2087,08

-36 800,78

49 754,45

t2953,67

t2953,67

4 436,70 1,472,07

32 155,34 28377,82

-t04943,23 -t33375,33

-L0269,45 -4t299,74



Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry

VASTAAVAA

PYSWÄTVASTMVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Sijoitukset

Osuudet omistusyhteysyrityksistä
Kiinteistöosa kkeet
Muut osakkeet ja osuudet

VAIHTUVAT VASTMVAT

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet
Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset jäsenistöltä

Saa miset omistusyhteysyrityksiltä

Muut saamiset muilta yhteisöltä

Muut siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAAYHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA TOIMINTAPÄÄOMA

Yhdistyspääoma

Edellisen tilikauden yli(ali)jäämä

Tilikauden yli- tai alijäämä
OMA PiViOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Ostovelat muille kuin omistusyht.
Tyel-velka

Velat omistusyhteysyrityksil le

Siirtovelat muille kuin omistusyht.
Muut velat
Saadut ennakot

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTAfiAVM YHTEENSÄ

TASE

202t 2020

530,32 662,90

3 398,16 2194,97

2(ttl

t3 408,76 1.4 466,62

2 360,00 2 360,00

5 045,64

21,6 593,49

37 404,86

t3 649,t7
23 0L3,92

0,00

L184,29
123217,92

425 512,23
-66 307,26

4s 069,91

404274,88

rgts,72
L955,73

6 t45,74
22 042,13

3 472,33

0,00

35 531,65

5 045,64

216 593,49

37 404,86

9 636,65

22752,00
0,00

1 508,48
76 398,s3

425 512,23

-79 260,93

L29s3,67
359 204,97

2845,27
t 661,64

1 000,00

21453,74
2858,52

0,00

29 8t9,t7

439 806,53 389O24,t4

439 806,53 389O24,L4
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TILIN PAATOKSEN 31.12.2021 LI ITETIEDOT

[aatimisperiaatteet
Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikro-
yrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädettyjen 1 ja 4
lukujen mikroyrityssäännöksiä noudattaen.

Henkilökunta keskimäärin

Vakuudet ja vastuusitoumukset 1*L.2O2L - >

Verot
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry on vastuussa yhdessä Suomen Kanttori-urkuriliiton kanssa

SKUL-SKM L Yhteiskustannuksen veroista.

Vuokrasaatava ulosotossa
Vastapuoli on tuomittu maksamaan Suomen Kirkkomusiikkiliitolle 7.134,65 € korkoineen
ajalta L.9.20t9-3t.I.2020. Tätä peritään uIosoton kautta.

O PO : n m u utosf askelma 3t.L2,2O21

2

Yhdistyspääoma

1.1. kertyneet ylilalijäämät
ed. tilikauden ylilalijäämä

3L.12. kertyneet ylilalijäämät
tilikauden ylilalijäämä

oma pääoma yhteensä

yhdistyspääoma

kertyneet yl i/a lijäämät
tilikauden ylilalijäämä

oma pääoma yhteensä

2021

425 5L2,23
-79 260,93

12953,67
-66307,26

45 069,91

404274,88

2020

425 512,23

-88 9r7,t4
9 656,2t

-79 260,93

12953,67
359 204,97

202L 2020

425 512,23 425 5L2,23
-66307,26 -79260,93

45 069,9L 72953,67
404274,88 359204,97
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LUETTETO kirjanpidoista ja kirjanpitoaineistojen lajeista

Tilinpäätös
Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Kirjanpidot
Päiväkirja

Pääkirja

Myyntireskontra

Ostoreskontra
Palkkakirjanpito

Käytetyt tositelajit
Pankki-, kassa- ja muistiotositteet A1-A258
Myyntireskontra, verkkokaupan excel-raportit, Odoo järjestelmä

Ostoreskontra, laskut 81-885
Ostoreskontra, maksut C1-C85

Korjaukset D1-D4

Kaikki aineisto säilytetään pdf-tiedostoina tai paperimuotoisena,


