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TiIintarkastuskertomus
llmansuojeluyhdistysry:n jdsenille
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet
llmansuojeluyhdistys
ry:n (ytunnus 0994383-0)tilinpddtoksentilikaudelta1.1.31.12.2017. TilinpAdtossisdltddtaseen,tuloslaskelmah
ja liitetiedot.
Lausuntonamme
esitdmme,ettd tilinpddtdsantaaoikeanja riittdvflnkuvanyhdistyksentoiminnantuloksesta
ja taloudellisestaasemastaSuomessavoimassaolevientilinpdfitoksenlaatimistakoskevien
siidnnostenmukaisestija tdyttddlakisddteisetvaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemmesuorittaneettilintarkastuksen
Suomessanoudatettavanhyvflntilintarkastustavan
mukaisesti.Hyrdn
tilintarkastustavan
mukaisiavelvollisuuksiamme
kuvataantarkemminkohdassa Titintarkastajan
velvollisuudet
tilinpaataksentilintarkasfuksessa.
Olemme riippumattomiayhdistyksestdniiden Suomess'anoudatettavien
eettistenvaatimustenmukaisesti,jotka koskevatsuorittamaammetilintarkastusta
ja olemmetdyttdneetmuut
ndidenvaatimustenmukaiseteettisetvelvollisuutemme.
Kdsityksemme
mukaanolemmehank[ineetlausuntomme perustaksitarpeellisenmddrdntarkoitukseensoveltuvaatilintarkastusevidenssid.
Tilinpfldtristfi koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitusvastaatilinpddtoksenlaatimisestasiten,ettd se antaa oikeanja riittiivfrnkuvan Suomessavoimassa
olevientilinpfrdtdksenlaatimistakoskeviensdfrnndstenmukaisestijatdyttdelakisddteisetvaatimukset.Hallitus vastaa myos sellaisesta sisiiisestd valvonnasta,jonka se katsoo tarpeelliseksivoidakseen laatia
jossa ei ole vddrinkdytoksestd
tilinpfldtdksen,
tai virheestdjohtuvaaolennaistavirheellisyyttfr.
Hallituson tilinpddtostdlaatiessaanvelvollinenarvioimaanyhdistyksenkykydjatkaa toimintaansaja soveltuvissa tapauksissaesittdmddnseikat,jotka liittyrdttoiminnanjatkuvuuteenja siihen,ettd tilinpddt6son laadittu
toiminnanjatkuvuuteenperustuen.Tilinpdfrtos
laaditaantoiminnanjatkuvuuteenperustuen,paitsijosyhdistys
aiotaanpurkaatai sen toimintalakkauttaatai ei ole muuta realististavaihtoehtoakuin tehdd niin.
Ti Iintarkastajan velvoll isu udet til in pfritdksen ti Ii ntarkastu ksessa
Tavoitteenammeon hankkiakohtuullinenvarmuussiitd,onko tilinpfrdtoksessd
kokonaisuutenavddrinkdytoksestd tai virheestii johtuvaa olennaista virheellisyytte,sekii antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisbltae
lausuntomme.Kohtuullinenvarmuuson korkeavarmuustaso,mutta se ei ole tae siitd,etti olbnnainenvirheellisyys aina havaitaan hyvdn tilintarkastustavanmukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksid
voi aiheutuavfldrinkdytdksestfr
tai virheestfl,ja niidenkatsotaanolevanolennaisia,jos niiden
yksin tai yhdessd voisi kohtuudellaodottaa vaikuttavantaloudellisiinpdfltoksiin,joita kdyttdjdttelievdt tilinpddtoksenperusteella.
Hyrdn tilintarkastustavan
mukaiseentilintarkastukseen
kuuluu,ettfr kdytdmmeammatillistaharkintaaja sdilytdmme ammatillisenskeptisyydenkoko tilintarkastuksen
ajan. Lisfrksi:
-

Tunnistammeja arvioimmevdiirinkdytoksestdtai virheestiijohtuvat tilinpdfrtdksenolennaisenvirheellisyyden riskit, suunnittelemmeja suoritammendihin riskeihinvastaaviatilintarkastustoimenpiteitd
ja
hankimmelausuntommeperustaksitarpeellisenmfrdrdntarkoitukseensoveltuvaatilintarkastusevidensjohtuva olennainenvirheellisyysjdd havaitsematta,on suurempi
sid. Riski siitii, ettd vfrdrinkdytoksestd
kuin riski siitd, ettd virheestdjohtuva olennainenvirheellisyysjfrd havaitsematta,silld vfrfrrinkdytokseen
voi liittydyhteistoimintaa,vdiirentfrmistii,tietojentahallistaesittdmdttdjdttdmistdtai virheellistentietolen
esittdmistfrtaikka sisdisenvalvonnansivuuttamista.

-

Muodostammekdsityksentilintarkastuksen
kannaltarelevantistasisdisestiivalvonnastapystydksemme
suunnittelemaan
olosuhteisiin
ndhdenasianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet
muttaemme siiniitarkoituksessa,ettd pystyisimmeantamaanlausunnonyhdistyksensisdisenvalvonnantehokkuudesta.
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-

Arvioimmesovellettujen
tilinpddtdksen
laatimisperiaatteiden
asianmukaisuutta
sekdjohdontekemienkirjanpidollisten
arvioidenja niistfresitettdvien
tietojenkohtuullisuutta.
Teemmejohtopddtoksensiitd,onko hallituksenollut asianmukaista
laatiatilinpddtosperustuenoletukseen toiminnan jatkuvuudggta,ia teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin
perusteella
johtopddtoksen
siitd,esiintyykoselliista tapahtumiintai olosuhteisiin
liitffid
olennaista
epdvarmuutta,
joka voi antaa merkittdvddaihettaepdilldynoirtyt
sen kykyajatkaa toiminiaansa.Jos johtopadtoksemme
on, ettfrolennaistaepdvarmuutta
esiintyyimeidintdytyylilinnittddtilintarkastuskertomuksessamme
luki_
jan huomiotaepdvarmuuttakoskeviintilinpeetoksess-e
Liitettauiintietoihintai, jos epdvarmuuttakoskevat
tiedoteivdtole riittdvid,mukauttaalausuntomme.
Johtopdfitoksemme
perustuvattilintarkastuskertomuksen antamispdivdan
mennessdhankittuuntilintarkastusevidenssiin.
Vastaisettapahtumattai olosuhteet
voivatkuitenkinjohtaasiihen,etteiyhdistyspystyjatkamaan
toimintaansa.

-

Arvioimmetilinpddtoksen,
kaikkitilinpddtoksessii
esitettiivdttiedotmukaanlukien,yleistdesittdmistapaa,
rakennettaja sisdltddja sitd,kuvastaakotilinpddtossen perustana
orevialiiketoimiaja tapahtumiasiten,
ettii se antaa oikeanja riittdvfrnkuvan.
Kommunikoimme
hallintoelinten
kanssamuun muassatilintarkastuksen
suunnitellusta
laajuudesta
ja ajoituksestasekfrmerkittdvistd
tilintarkastushavainnoista,
mukaanlukienmahdolliset
sisfrisen
valvonnan
merkittdvdt
puutteellisuudet,
jotka tunnistammetilintarkastuksen
aikana.

Muut rap ofto i ntiv elvo itteet
Muuinformaatio
Hallitusvastaa muustainformaatiosta.Muu informaatiokdsittdd
vuosikertomukseen
sisaltyvdninformaation.
Tilinpddtostiikoskevalausuntommeei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme
on lukeaedelldyksilditymuu informaatiotilinpddtdksen
tilintarkastuksen
yhteydessdja
tdta tehdessdmmearvioida,onko muu informaatioolennaisestiristiriidassa
tilinpddtciksen
tai
tilintarkastusta
suoritettaessa
hankkimammetietdmyksenkanssatai vaikuttaakose muutoinolevan
olennaisesti
virheellistd.
Jos teemme suorittamammetydn perusteellajohtopfriitdksen,ettd kyseisessd
muussa informaatiossaon
olennainenvirheellisyys,
meidin on raportoitavitdstdseikasta.Meillfrbi ote tdmdnasian
suhteenraportoitavaa.
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