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TILI NTARKASTUSKERTOMUS

Suomen Shakkiliitto ry:n jdsenille

Ti I i n piitciksen ti I i ntarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Suomen Shakkiliitto ry:n (y-tunnus 1106880-1) tilinpaatoksen tilikaudelta 1.1.-
31.12.2016. Tilinpddtds sisdltdd taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitdmme, etta tilinpddt6s antaa oikean ja riittdvdn kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpddt6ksen laatimista koskevien sddnnosten
mukaisesti ja tdyttdd lakisddteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettiavan hyvdn tilintiarkastustavan mukaisesti. Hyviin
tifintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinphdt0ksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestit niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittiamaamme tilintarkastusta ja olemme tdyttdneet muut ndiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Kdsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssid.

Til in piitdsti koskevat ha llituksen velvollisu udet

Hallitus vastaa tilinpddtdksen laatimisesta siten, ettd se antaa oikean ja riittavan kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti ja tayttdd lakisadteiset vaatimukset.
Hallitus vastaa my6s sellaisesta sisdisestd valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia
tilinpddtOksen, jossa ei ole vdirinkdyt6ksestd tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyttti.

Hallitus on tilinpddt6std laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyd jatkaa toimintaansa ja
soveltuvissa tapauksissa esittdmddn seikat, jotka liittyvdt toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ettd tilinpiiiitos on
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpddt6s laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos
yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai eiole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdd niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpiit6ksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitd, onko tilinpaet6ksessa kokonaisuutena
vddrinkdyt6ksestd tai virheesti johtuvaa olennaista virheellisyyttd, sekd antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisiiltdd lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siit6. ettd olennainen
virheellisyys aina havaitaan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksid voiaiheutua vddrinkdytdksestd tai virheestd, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessd voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin paatoksiin, joita kayttajat tekevdt
tilinpddtOksen perusteella.

Tilinpddtdksen tilintarkastukseen liittyvia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin
tilintarkastuskertomuksen liitteessd. Tdmd kuvaus on osa tilintarkastuskertomusta.
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M u ut ra po rtoi ntivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio krisittd6 toimintakertomukseen sisdltyvdn
informaation. Tilinpddtostd koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisiiltyvd informaatio tilinpddtoksen tilintarkastuksen
yhteydessii ja tdtd tehdessdmme arvioida, onko toimintakertomukseen sisdltyvd informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpdidtdksen taitilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietdmyksen kanssa taivaikuttaako
se muutoin olevan olennaisesti virheellistd. Velvollisuutenamme on lisdksi arvioida, onko toimintakertomus
laadittu sen laatimiseen sovellettavien sddnn6sten mukaisesti.

Lausuntonamme esitdmme, ettd toimintakertomuksen ja tilinpiiittdksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ettd
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sddnnosten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tyOn perusteella johtopddtOksen, ettd toimintakertomukseen sisdltyvassa
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meiddn on raportoitava tdstd seikasta. Meillii ei ole taman asian
suhteen raportoitavaa.
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TARKEMPI KUVAUS TILINTARKASTAJAN

TILINTARKASTUKSESSA

Tilintarkastuskertomuksessa mainittujen velvollisuuksien lisaiksi hyvdn tilintarkastustavan mukaiseen

tilintarkastukseen kuuluu, ettd kdytiimme ammatillista harkintaa ja sdilyt€imme ammatillisen skeptisyyden koko

tilintarkastuksen ajan. Lisdksi:

o tunnistamme ja arvioimme vddrinkdyt6ksestd tai virheestd johtuvat tilinpddtOksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme ndihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitii
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssid. Riski siitdi, ettd vddrinkdytOksestii johtuva olennainen virheellisyys jiiii
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitd, ettd virheestd johtuva olennainen virheellisyys jdd

havaitsematta, silld viidirinkdyt6kseen voi liittyd yhteistoimintaa, vddrentdmistii, tietojen tahallista
esittiimiittti jdittdimistd tai virheellisten tietojen esittdmistd taikka sisdisen valvonnan sivuuttamista.

o tT'tuodostamme kiisityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisdisestd valvonnasta pystydksemme

suunnittelemaan olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siind
tarkoituksessa, ettd pystyisimme antamaan lausunnon yhtiOn sisdisen valvonnan tehokkuudesta.

o arvioimme sovellettujen tilinpddt6ksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekd johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistii esitettdvien tietojen kohtuullisuutta.

. teemme johtopii€it6ksen siitd, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpddt6s
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopaatdksen siiti, esiintyykO sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyviiii olennaista
epavarmuutta, joka voi antaa merkittdvdd aihetta epiiillli yhtiOn kykyd jatkaa toimintaansa. Jos
johtopiiitoksemme on, ettd olennaista epdvarmuutta esiintyy, meiddn taytyy kiinnittdd
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaiaitoksessd esitettdviin
tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat tiedot eivdt ole riittdvid, mukauttaa lausuntomme.
JohtopddtOksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispdivddn mennessa hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhti6
pysty jatkamaan toimintaansa.

o arvioimme tilinpaatOksen, liitetiedot mukaan lukien, yleistd esittdmistapaa, rakennetta ja sisdltoa ja sita,
kuvastaako tilinpddt6s sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, ettd se antaa oikean ja
riittdvdn kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksestra

sekd merkittdvistii tilintarkastushavainnoistia, mukaan lukien mahdolliset sisdisen valvonnan merkitkivdt
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
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