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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Suomen Paralympiakomitea ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Suomen Paralympiakomitea ry:n (y-tunnus 2293565-9) tilinpätöksen tilikaudelta l.l.-
31.122021. Tilinpätös sisältiä traseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 234.7 49 ,05 euroa, antaa oikean ja riittävän
kuvan yhdistyksen toimiruran tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säåirurösten mukaisesti ja tiiyttiiä lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkasnrksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkasnrstavan mukaisesti. Hyviin
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin koh dassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpcicitöl<sen tilintqrkastul{sessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestii niiden Suomessa noudatettravien eettisten

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

mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kåisiryksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen

miiiiråin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

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 täyttaä lakisääteiset vaatimukset. Hallitus
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen,
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttii.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämään seikat, jotka liitryät toiminnan jatkuwuteen 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
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen vannuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä
tai virheestii johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme.
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.

Hyviin tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

r tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestii johnrvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitii
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitii, ettii väiirinkäytöksestii johtuva olennainen virheellisyys jää
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havaitsematta, on suurempi kuin riski siifä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väiirentämistä, tietojen tahallista
esitt?imättii jättiimistä tai virheellisten tietojen esittiimisä taikka sisäisen valvonnan siwuttamista.

. muodostamme käsityksemme tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausurmon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

. arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

. teemme johtopäätöksen siitei, onko hallituksen ollut asianmukaistalaatia 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 johtopäätöksemme on, että

olennaista epävarmuutta esiintyy, meidiin täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessarnme lukijan
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoamme. Johtopäätöksemme perustuvat

tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittiimistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikeanja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekii

merkittävistii tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvoruran merkit&ivät puutteellisuudet,
jotka tunnistamme tilintarkasnrksen aikana.

Muut raportoin tivelvoitteet

Muuta seikkaa painottava lisätieto - lahjoitus

Haluamme kiirurittiiä huomiota tilinpäätöksen liitetiedoissa sivulla 8 esitettyyn tietoon yhdistyksen tilikaudella
antamasta 200.000 euron lahjoitr.rksesta, joka on esitetty varainhankinnan kuluna.

Helsingissä 9. toukokuuta 2022

Nexia Oy,

Markus Palmola, HT
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