EY
Building a better
working world

Ernst &Young Oy
Alvar Aallon katu 5 C
00100 Helsinki
Finland

Puhelin 0207 280 190
www.ey.com/fi
Y-tunnus 2204039-6,
kotipaikka Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n jäsenille
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n (y-tynnus 02021980 tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti
ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarlcastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi
tarpeellisen määrän 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 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 purkaa 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
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.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 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 yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

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

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

•

teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme 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, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
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
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 tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet,
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se
muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu
sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian
suhteen raportoitavaa.
Helsingissä 6.3.2017
Ernst &Young Oy
Til'
teisö

Pekka Räisänen
KHT
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Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.
TILINPÄÄTÖS
TILIKAUDELTA

1.1.2016-31.12.2016

SISÄLLYSLUETTELO

sivu

Tuloslaskelma
Tase
Tilinpäätöksen liitetiedot
Tilinpäätöksen allekirjoitukset
Tilinpäätösmerkintä
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Tilintarkastuskertomus

Tilinpäätös on säilytettävä 1.1.2027 saakka.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 1.1.2023 saakka

Tilinpäätöksen toteutti:
Administer Oy
Ifärnerenkatu 5
00180 Helsinki
Y-tunnus: 0593027-4
Puh. 020 703 2000
Fax.02o 703 2007
www.administer.fi
admiiiisfer cLariniiiiisl~~i .(i

Aukfinris~itu
Talou~hallintali~ton jäsen

Yhtitin tiedot:
Suomen Liikemies- Yhdisfys r.~
Vattuniemenranta 2
00270 HELSINKI
Y-tunnus: 0202198-0
Puh.
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Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.
Y-tunnus: 0202198-0
TULOSLASKELMA

1.1.2015-31.12.2015

26.710,00
1.170,00
5.000,OQ
32.880,00

22.530,00
0,00
15.000,00
37.530,00

-12.000,00

-11.367,10

-2.180,06
-500,46
-14.680,52

-2.083,75
-496,45
-13.947 30

-91,87
-91,87

-122,49
-122,49

Muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut
Yhteensä

-147.637,32
- 147.637,32

-106.341,35
-106.341,35

Varsinainen toiminta yhteensä

-129.529,71

-82,881,14

TUOTTO- I KULUJÄÄMÄ

-129 529,71

-82.881,14

35.367,53
-5.474,00
29.893,53

107.809,56
-46.127,65
61.681,91

TUOTTO- I KULUJAAMA

-99.636.18

-21.199,23

TILIKAUDEN YLIJAAMA / - ALIJAAMA

-99,636,18

-21.199,23

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
Jäsen- ja liittymismaksut
Golf maksut
Avustukset
Yhteensä
KULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkiltisivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Yhteensä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot
Kulut
Yhteensä

,

1.1.2076-31.12.2016
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Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.
Y-tunnus: 0202198-0
TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTØVAT
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

31.12.2016

31.12.2015

275,61
573.501,41

367,48
698.357,41

573.777,02

698.724,89

5.020,00
0,52
1,60
5.022,12

8,94
8,94

Rahat ja pankkisaamiset

108.612,18

88.118,35

VAIHTUVAT VASTØVAT YHTEENSÄ

113.634,30

88.127,29

VASTAAVAA YHTEENSA

687.411,32

786.852,18

VASTATTAVAA
OMAPAAOMA
Sidotut rahastot
Rahaston oma pääoma

469.244,31

469.244,31

310.386,96
-99.636,18

331.586,19
-21.199,23

679.995,09

779.631,27

VIERAS PÅAOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovela±
Yhteensä

5.857,16
411,20
1.147.87
7.416,23

6.317,78
0,00
903,13
7.220,91

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

7.416,23

7,220,91

687.411,32

786.852,18

PYSYVÄT VASTØVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTØVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.
Y-tunnus: 0202198-0
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2016

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tilinp2ätös on laadittu Valtioneuvoston asetuksen yhdistyksen ja säätiÖn tilinpäätöksessä esitettävien tietojen
mukaisesti.
HENKILÖSTÖ
Henkilöst&n keskimääräinen lukumäärä
Tilikaudella yhtibn palveluksessa oli keskimäärin 1 henkiltl.

Oman pääoman muutokset
Oma pääoma
Rahaston oma pääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä

2016
469.244,31
310.386,96
-99.636,18
679.995,09

2015
469.244,31
331.586,19
-21.199,23
779.631,27

Sijoitusarvopapereiden markkina-arvo
Sijoituksien markkina-arvo 31.72.2016 on 929.711,45 euroa.
Yhdistyksen sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää edelleen kokonaisuutena niiden hankintahinnan.
Vaikka eräiden yksittäisten omaisuuserien markkina-arvo alittaa hankintahinnan ei niiden merkitys
ole oleellinen eikä siten vaaranna yhdistyksen talouden tulevaa tasapainottamista.

Varsinaisen toiminnan kulut
Varsinaisen toiminnan kuluissa on yhdistyksen 120-vuotis historiasta valmistuvan videoelokuvan
tuotantokustannuksia sekä juhlien järjestelykuluja 76.143,79 enroa.
Videoelokuvan tuotantokustannuksiin on saatu tilikauden aikana avustusta 5.000 enroa

Rahoitus tuotot ja -kulut
Tuotot
Osinko ja korkotuotot
Omaisuuden luovutusvoitot
Muut tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista
Rahoitus tuotot yhteensä

2016
26.918,51
144,00
0,00
27 062,51

2015
33.239,71
71.565,32
3.004,53
107.809,56

Kulut
Omaisuuden luovutustappiot
Omaisuuden hoitomaksut
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Rahoitus kulut yhteensä

2016
-5.000,00
-289:60
-184.40
-5.474,00

2015
-42.325,94
-1.212,61
-2.589,10
-46.127,65
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Suomen Liikemies-Yhdistys r,y.
Y-tunnus: 0202198-0
TILINPÄÅTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET
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Juhani Siren

Eira Vatanen
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Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus
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Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.
Y-tunnus: 0202198-0
LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA

31.12.2016

Yhtiön kirjanpito on tehty eFina-nimisessä kirjanpitojärjestelmässä.
Yhtiön palkkakirjanpito on tehty EmCe-nimisessä palkanlaskentajärjestelmässä
KIRJANPI~OT JA SÄILYTTÄMISTAPA
Tilinpäätös ja tase-esittelyt
Tilikohtainen tase
Tilikohtainen tuloslaskeima
Tililuettelo
Päiväkirja
Pääkirja
Myyntireskontra
Ostoreskontra
Palkkakirjanpito

Sidottu
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähkbinen
sähköinen

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA
Laji
OR Ostolaskut
MY Myyntilaskut
T1 Pankkitositteet
Tiliotteet
PA Palkat
MU Muut
JA Jaksotukset
LT Liitefietotositteet

Nro alkaen
1
10000
30000
50000
60000
70000
80000

Säilyttämistapa
sähköinen
sähktiinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen

