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2L.02.2022
Runof aulu-Akatemlan kannatusyhdis

TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT
Avustukset ja apurahat
Sponssorituotot
Osallistumismaksut
Muut oman toiminnan tuotot

01. 01 .202r- 31. 12.2027

24 000,00
0, 00
0, 00

6 LL2,0'7

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

Henkil-östökul-ut

Henkilöstön palkat
Henki-.1-östön sotumaksut
Henkif östön TYEL-e1äkevakuut.us
HenkiIöstön matkakustannukset
HenkiIöstön päivärahat
Henk.muut kulut,majoitus, ateriat ym
Muut tilapäiset palkkakulut
Muut sotumaksut (eslintyjät yms )

Muut TYEl-maksut (esiintyjät yms )

Muut matkakustannukset ( esiintyjät
Muut päivärahat ( esiintyjät yms )

Muut kulut, majoitus,ateriat, yms
Ryhmätapaturmava kuutu ks et
Ryhmähenkiva kuutuks et
Työttömyysva kuutusma ksut

30 1L2,01

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00

-600,00
-4,59

-52 | 95
-40, 40

0, 00
0, 00

_1 0,L t JZ

-0,38
-l-. 50

-'7 0L ,'7 4

Mark.- ja tied.kulut, painotuotteet

Lehti- i Imoitukset
Omat painotuotteet, julkaisut
Muut markkinointi-1a edustuskulut

-350,00
0, 0o
0,00

-350, 00

Tolmistokustannukset

Vuokrat, sähkö, siivous
Posti- ja rahtikulut
PuheIin, lnternet
Pankkikulut
Toimi s totarvi kkeet
Kopiointikul-ut
Muut toimistokul-ut

0,00
-22 ,1 5

-354, 61
-171,08

0, 00
-232,50

-9 ,66

-'7 90 , 60

Koneet ja kalusto

Konei-den ja kaluston hankinta
Kon. ja kat. huolto, korjaus, varao
Muut kulut

0, 0o
0, 00
0, 0o

0,00



Muut toimintavuoden kustannukset

Ostot myyntlin
Materiaalit, tarvikkeet
Tlfavuokrat
Tekniikka, äänentolsto ym.
Luvat 1rms .

Vakuutukset
Kulj etus kustannukseL
Maj oituskulut
Ruokailukufut
Kokouskulut
Muut yksittäisten tapahtumien kulut
Ulkopuo-liset palveJ.ut. ostopalvelut
Muut kustannukset

0. 00
0, 00
0, 0o
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

-2 150,01
0, 00

-39,34

Hal-Iintokuf ut

Ta lousha f l- intokufut
T j- I inta rkas tuspa I kk-iot
Muut hal-Iintokulut

-2 L89,35

0, 00
-651,00

-r 182,24

-2 433,24

Varsinaisen toiminnan ylila1i1äämä 23 64'7,L4

EU_HANKE/1 LEADER/KAINUUN AINEETON KULTTUURIPERINTÖ
JA KESTAVÄ KEHITYS

TUOTOT
Jufkiset tuet EU-hankkeeseen
Yksityinen rahoitus
Yksityinen rahoitus Rahall-inen osuu
Yksltyinen rahoitus Talkootyö

0,00
0, 00
0. oo
0, 00

0, 00

KULUT
Pal kkakustannukset
PaIkat
Sotumaksut
El- ä keva kuutusmaksut
Työttömyysva kuutusma ksut
Tapaturmavakuutukset
Ryhmähe n kiva kuutu ks e t
Mat kakustannukset
Kot imaan matkakustannukset
Ul komaan mat kakustannukset
Osto- ja asiantuntijapalvelut
Vuokrat
Talkootyön osuus
Muut kustannukset
Toimistokustannukset
Muut kulut

0, oo
0, 00
0, 00
0, 00
0r 00
0r 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, oo
0, 00
0, 00
0, 00

0r 00

Hankkeen 1 yJ-ilalijäämä 0, oo



HANKE3/KONEENSAÄT1Ö

TUOTOT
Koneen Säätiön apuraha

KULUT
Palkat
Palkat
Sotumaksut
Efä kevakuutusma ksut
Työttömyysva kuutusma ksut
Ryhmähen kiva kuutu ks e t
Ryhmätapaturmava kuutu ks et
Matkakulut
Materiaafit
Ostopalvelut
Työpajat ja seminaarit
Muut kul-ut

0,00

0,00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

0, 00

Hankkeen 3 ylilalijäämä 0,00

HANKE 4 / INTANGIBLE CULTURAL SINGING HERITAGE ROUTE

TUOTOT
Apurahat ja avustukset 94 295,37

94 295,31

KULUT
Pa I kka kus tannukset
PaIkat
Sotumaksut
E1äkevakuutusmaksut
Työttömyysva kuutusma ks ut
Ryhmätapaturmavakuutukset
Ryhmähenkiva kuutuks et
Matkakufut
Toimitil-akulut
Sähköisen viestinnän kul-ut
Osto- ja asiantuntijapalvelut
Muut kulut

-56

-9

-1
-8

_Y

-1

0r 00
580,79

-853,95
'l 5'7 ,98

-135,83
-L]9,t6
-34, 80
091 ,93
138, 58

-951 ,49
086,19
4'72,61

-94 295 ,3'l

Hankkeen 4 yli/alijäämä 0, 00

HANKE 5/OKM / OTCTTRAL]SEN JA VIRTUAALISEN ULOTTUVUUDEN
KEHITTÄMINEN ICSH-ROUTE KULTTURIRE]T]LLE

TUOTOT
Apurahat ja avustukset
Muu rahoitus

L 91.4 ,68
0,00

L 974,68



KULUT
Henkiföstökulut
Pal-kat
Sotumaksut
Eläkevakuutusma ksuL
Työt tömyysva kuutusma ksut
Ryhmä t apa turrnava kuutu ks e t
Ryhmähe n ki va kuut u ks e t
Toimitilakulut
Ulkopuoliset palvelut
Muut kulut
Matkakulut
Maj oitus kulut
Markkinointi kulut
Asiantuntij akulut
Muut kustannukset

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0. 00
0, 00
0, 00
0, 00

-195,10
0, 00

-L 1L9,58

-r 974,68

Hankkeen 5 ylilalijäämä 0, 00

HANKE 6/YHTEISTYöOHJELMA RUNOLAULU-AKATEMIAN JA KIZHIN MUSEO-
HALLINNON VÄLILLÄ, KULTTUUR]N JA KULTTUURIPERINTÖTYÖN ALOILLA

TUOTOT
OKM -Tuki 5 065,'17

5 065 t'71

KULUT
HenkilöstökuIut
PaIkat
Sotumaksut
E1äkevakuutusmaksut
Työttömyysva kuutusma ksut
Ryhmä t apa tu rmava kuu tu ks e t
Ryhmähen ki va kuutu ks e t
Muut kulut
Matkakufut
Toimisto- ja muut kulut
Muut. kulut.

0,00
-600,00

-9.18
-105,90

-3r 00
-L,92
-0,36

-45, 00
-L 239,32

0,00
-3 061, 09

-5 065,'77

Hankkeen 6 ylilalijäämä

HANKE 7/KARELIA ENI CBC PROJECT/KANTELE GO!

TUOTOT
Jufkiset tuotot
Muut tuotot

0, 0o

42 '198 , 96
L '7 82,24

44 58L,20



KULUT
1 . Staff
Project CoordinaLor, Runosong Academy
Project Secret.ary, Runosong Academy

2.Travel costs
Runosong Academy

5.External expertise and services
Youth Kant.ele Creative Forum 2020
Tour presenting New Kantele P
Kantel-e Musicl-ab in Kuhmo 2020
Tour presenting New Kantele P
Tour presenting New Kantele P
Kantele Master Course Kuhmo 201-9
Kantele Master Course Kuhmo 2020
Interpreters WP1- WP7, WP9
Finnish Kantele expert
Audit, Runosong Academy

7. Administrative costs
Runosong Academy

-1, 562,39
-4 279,32

0, 00

-4 882,14

0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00

-33 856,76
0. 00

-44 58L,20

Hankkeen 7 yLi/alijäämä

VARAINHANKINTA

Varainhankinnan tuotot

Jäsenmaksutuotot
Muut varainhankinnan tuotot

0, 00

0r 00
0, 00

0, 00



VARAINHANKINNAN KULUT

Varainhankinnan kufut 0, 00

Varainhankinnan ylilaliläämä

SATUNNAISET TUOTOT

Satunnaiset tuotot

SATUNNAISET KULUT

Satunnaiset kulut

YLEISAVUSTUKSET

Avustukset kaupungilta

0, 00

0,00

0,00

0, 00

Tilikauden ylilaf ij äämä 23 641 ,I4



2L.02.2022

Runolaufu-Akatemian kannatusyhdistys ry

TASE

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTA] KAI SET SAAIiIISET

Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Ennakkomaksut, paJ-kkaennakot
Muut saamiset

3L.12.202L

26 91 9, 4r
3 015,92

0, 00
200,00

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

RAHAT JA PANKK]SAAMISET

Kassa
Pankkitili OP

30 255,33

62r,35
84 40'7,L8

Rahat ja pankkisaami-set yhteensä 85 028, 53

Vastaavaa yhteensä

VASTATTAVAA

OMA PiiÄOMA
Oma pääoma
Ylijäämä edell. tilikausifta
Tilikauden voitto/tappio

L15 283,86

-29
23

0, 00
950,86
641,14

Oma pääoma yhteensä -6 303,12

V]ERAS

VIERAS

PAÄOMA

PÄÄOMA, P]TKAAIKAINEN

Lainat rahoitusl-aitoksilta
Muut pitkäaikaiset velat

0, 00
0, 00

Vieras pääoma, pitkäaikainen yhteensä

V]ERAS PÄÄOMA, LYHYTAIKA]NEN

Lainat rahoituslaitoksil-ta
Saadut ennakot, lyhytaikaiset
Ostovelat, lyhytaikaiset
Muut lyhytaikaiset vel-at

0, 00

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

Vieras pääoma, lyhytaikainen yhteensä

S i i rtovelat

Silrtovelat
Pafkkavelat

0, 00

L 239,93
0, 00

Slirtovelat yhteensä

Muut lyhytaikaiset velat

1 239,93



Ennakonpidätysvel ka
Sotumaksuvel ka
Työttömyysva kuutusvef ka
TYEL-ve f ka
Tapaturmavak. vefka
Ryhmähenkivak. vefka
Ennakkomaksut

r 002,61
64 ,03

I25,95
L 031,16

1_23, 6L
28,4L

\71 965,32

Muut lyhytaikaiset vefat yhteensä r20 341 ,65

Vieras pääoma yhteensä L21_ 58'7 ,58

Vastattavaa yhteensä 115 283,86



Kirjanpitokiriat 2O2L

Tuloslaskelma

Tase

Tili npäätöksen al lekirjoitukset
Tuloslaskelma ja tase kuluva ja edellinen tilikausi
Tase-erittelyt

Toimin nanta rkastuskertomus

[iitetiedot
Tilikartta

Tositelajit ja säilyttä mistapa

Tositteet paperitositteina

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Kuhmossa &i.a' eÖe). Helsingissä

V--fa-.#
Pekka Huttu-Hiltunen Heikki Laitinen

Tampereell

Jarkko Niemi

Tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

0J,t)2,Ln-I_Kuhm

Piirainen 
;
yt\



Klrltnpltoklrlat 2021

Tuloslaskelma

Tase

Toeltelallt Ja sällYttämlsta Pa

Tosltteet Pa Perltosittei na

Tlllnpäätöksen allekl rioitus

Kuhmossa A/.a. eöe;\ Helsi 2,)f>L

Pekka Huttu-Hlltunen Heikki Laitinen

Tampereella-

laadlttu hyvän klrJanpltotavan mukalsestl.

ntarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tlllnpäätökson alleklrloitu kset

Tuloslaskelma la tase kuluva fa edellinen tilikausi

Tase-erlttelYt

Tol minnanta rkastuskertom us

Llltetledot

Tlllkartta

\',^-ra* *- -L{'u^Lde"--

Jarkko Nleml

tffi



Ki rj a npitokiriat 2O21.

Tositelajlt ja säilyttämistapa

Tositteet paperitositteina

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Kuhmossa

Tuloslaskelma

Tase

Ti linpäätöksen al lekirjoitukset
Tuloslaskelma ja tase kuluva ja edellinen tilikausi

Tase-erittelyt

Toiminnanta rkastuskertomus

[iitetiedot
Tilikartta

a/.a.l6eå. Helsingissä

Pekka Huttu-Hiltunen Heikki Laitinen

zt-\- ?

emi

Tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätös on laadittu hWän ki rjanpitotavan m ukaisesti.

. Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

0\ ,)l{t"IJLL

?*-fa*.4-

Kuh

wx



TI LI NTARKASTUSKERTOM US

Runonlaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry: n jäsenille

Tilin päätöksen til intarkastus
Lausunto
Olen tilintarkastanut Runonlaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry:n (Y-tunnus 2660747-6) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31.12.2021. Tllinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, 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
Olen suoriftanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten

vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän

tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Ti li n päätöstä koskevat ha ll itu ksen velvol lis u udet
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 tilinpäåtöksen, 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, paitsijos
yhdistys aiotaan purkaa taisen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisu udet tilinpäätöksen tilintarkastu ksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpåätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestå johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkåytöksestä taivirheestä, 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 kåytän ammatillista harkintaa ja säilytän
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
. Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden

riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni
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 våärinkäytökseen voi liittyä

t

d



a

yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistå tai virheellisten tietojen

esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaisen tilintarkastustoimenpiteen mutta en siinä

tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien

kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettåvien tietojen kohtuullisuutta.

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

toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäåtöksen siitå,

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

merkittäväå aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että

olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan

huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat

tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäåtökseni perustuu tilintarkastuskertomuksen

antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet

voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

Arvioin tilinpäätdksen, kaikki tilinpäåtöksesså 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.

a

a

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta

sekä merkiftävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät

puufteellisuudet, jotka tu nnistan tilintarkastuksen aikana.

M u ut raportoi ntivelvoitteet

Muu informaatio
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää lisätiedot Runonlaulu-Akatemian
Kannatusyhdistys ry:n tilinpäätökseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata
muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea lisätietoihin sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja

tätä tehdessäni arvioida, onko lisätietoihin sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen kanssa taivaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti
virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko lisätiedot laadittu sen laatimiseen sovellettavien
säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, ettå lisätietojen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että lisätiedot on laadittu
selventämään yhd istyksen til inpäätöstä.

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että lisätietoihin sisältyvässä informaatiossa on

olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen
raportoitavaa.

2



Lisätieto
Tilinpäätöksestä käy ilmi, että yhdistyksen oma pääoma negatiivinen ja myös se, että yhdistyksellä on

lainasaamisia26.979 €. Lausuntoani ei ole mukautettu näiden seikkojen johdosta.

.2022

Ari P tnen

Koivukoskenkatu 15 L 3

87100 KAJAANI
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Tili ntarkastuspöytäki ria

Tilintarkastuslain mukaisena tilintarkastuspöytäkirjana esitän Runonlaulu-Akatemiayhdistyksen hallitukselle
seuraavaa:

Tarkastettu tilikausi

01 .0 1 .2021 -31 .12.2021

Muutama havainto toiminnasta

Yhdistyksellä on ennakkomaksuja seuraavasti:

DlGl-ISCH-Hanke
Kantele Go-hanke
Opetushallitus
KIZH-hanke

78.085,32,
24.945,77,
10.000,00,
4.934,23

Yhdistys ei ole perinyt jäseniltään liit$mismaksua eikä vuosittaista jäsenmaksua

Pankkitilillä Kuhmon Osuuspankissa 31 .12.2021 oli saldo 84.407,18 €
Käteiskassa 621,35 €

Yhdistyksellä lainasaamista Musiikkiyhdistys Pro Sommelo Ry:ltä 26.979,41. Saamisesta on
laadittu velkakirja.

Oma pääoma

Yhdistyksen oma pääoma on negatiivinen 6.303,72 €.

Tilinpäätös ja tilintarkastus

Tilinpäätös on valmistunut21.02-22.02, hallituksen jäsenet ovat allekirjoittaneet sen itse kukin omalla
paikkakunnaallaan.

Tilintarkastuskertomus an nettu 03.04.2022

03.04.2022

Ari Piirainen
HT{ilintarkastaja
044-2023958

h



Runonlaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry 03.04.2022

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE / Ari Piirainen

31.12.2021 päättyneen tilikauden tilintarkastukseenne liittyen vahvistamme seuraavaa

Olemme täyttäneet lain mukaiset velvollisuutemme, jotka koskevat tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimista siten, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot. Merkittävät
oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat kohtuullisia

Olemme antaneet teille tiedot lähipiiriin kuuluvista tahoista sekä kaikista tiedossamme
olevista lähipiirisuhteista ja -liiketoimista. Lähipiirisuhteet ja -liiketoimet on käsitelty
ki rjanpidossa asianm u kaisesti ja esitetty säännösten mukaisesti.

Tilinpäätöspäivän jälkeisten tapahtumien mukaiset oikaisut on tehty tai vaadittavat tiedot
esitetty.

Korjaamattomien virheellisyyksien vaikutukset ovat sekä erikseen että yhdessä epä-
olennaisia koko tilinpäätöksen kannalta. Laatimanne luettelo korjaamattomista
virheellisyyksistä on tämän vahvistusilmoituskirjeen liitteenä.

Olemme antaneet teille pääsyn kaikkeen tietoon, jolla on merkitystä tilinpäätöksen
laatimisen kannalta; muun tiedon, jota olette pyytäneet meiltä tilintarkastusta varten;ja
rajoittamattoman mahdollisuuden kommunikoida niiden henkilöiden kanssa, joilta olette
katsoneet tarpeelliseksi hankkia tilintarkastusevidenssiä.

Kaikki tilikaudelle kuuluvat liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon ja sisältyvät
tilinpäätökseen

Vaihto-omaisuus on määritelty asianmukaisesti, huomioiden mahdolliset epäkuranttiudet.
Yhdistyksellämme ei ole vaihto-omaisuutta.

Tiedossamme ei ole väärinkäytöksiä eikä väitettyjä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä

Tiedossamme ei ole säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisiä, joiden vaikutukset
tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa.

Tiedossamme ei ole vaateita tai vireillä olevia oikeudenkäyntejä, joiden vaikutukset tulisi
ottaa huom ioon til in päätöstä ja toi m intakertom usta laadittaessa.

Yhdistyksen toimivan johdon käsityksen mukaan yhtiön toiminnan jatkuvuudelle ei ole
näköpiirissä esteitä seuraavien 12 kuukauden aikana.

Tällä vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta tarkastuskohteen hallituksen, toimivan johdon,
työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita.

Runonlaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry
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