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Ti I i nta rkastu ske rto m u s
l lmansuojeluyhdistys ry:n jdsenille

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet llmansuojeluyhdistys ry:n (ytunnus 0994383-0) til inpddtoksen til ikaudelta 1.1.-
31 .1 2.201 7. Til inpAdtos sisdltdd taseen, tuloslaskelmah ja li itetiedot.

Lausuntonamme esitdmme, ettd til inpddtds antaa oikean ja riittdvfln kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksestaja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpdfitoksen laatimista koskevien siidnnosten mu-
kaisesti ja tdyttdd lakisddteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvfln tilintarkastustavan mukaisesti. Hyrdn
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdas sa Titintarkastajan velvollisuudet
tilinpaataksen tilintarkasfuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestd niiden Suomess'a noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme tdyttdneet muut
ndiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Kdsityksemme mukaan olemme hank[ineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssid.

Tilinpfldtristfi koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpddtoksen laatimisesta siten, ettd se antaa oikean ja riittiivfrn kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpfrdtdksen laatimista koskevien sdfrnndsten mukaisestija tdyttde lakisddteiset vaatimukset. Halli-
tus vastaa myos sellaisesta sisiiisestd valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia
tilinpfldtdksen, jossa ei ole vddrinkdytoksestd tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyttfr.

Hallitus on tilinpddtostd laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyd jatkaa toimintaansa ja soveltu-
vissa tapauksissa esittdmddn seikat, jotka liittyrdt toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ettd tilinpddt6s on laadittu
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpdfrtos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys
aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdd niin.
Ti I intarkastajan velvoll isu udet til in pfr itdksen ti I i ntarkastu ksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitd, onko tilinpfrdtoksessd kokonaisuutena vddrinkdytok-
sestd tai virheestii johtuvaa olennaista virheellisyytte, sekii antaa tilintarkastuskertomus, joka sisbltae
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitd, etti olbnnainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksid voi aiheutua vfldrinkdytdksestfr tai virheestfl, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessd voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin pdfltoksiin, joita kdyttdjdt telievdt tilin-
pddtoksen perusteella.

Hyrdn tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettfr kdytdmme ammatillista harkintaa ja sdi-
lytdm me ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisfr ksi:

- Tunnistamme ja arvioimme vdiirinkdytoksestd tai virheestii johtuvat tilinpdfrtdksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme ndihin riskeihin vastaavia til intarkastustoimenpiteitd ja
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen mfrdrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
sid. Riski siitii, ettd vfrdrinkdytoksestd johtuva olennainen virheellisyys jdd havaitsematta, on suurempi
kuin riski siitd, ettd virheestd johtuva olennainen virheellisyys jfrd havaitsematta, silld vfrfrrinkdytokseen
voi liittyd yhteistoimintaa, vdiirentfrmistii, tietojen tahallista esittdmdttd jdttdmistd tai virheellisten tietolen
esittdmistfr taikka sisdisen valvonnan sivuuttamista.

- Muodostamme kdsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisdisestii valvonnasta pystydksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset til intarkastustoimenpiteet mutta emme siinii tarkoi-
tuksessa, ettd pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisdisen valvonnan tehokkuudesta.
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- Arvioimme sovellettujen til inpddtdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekd johdon tekemien kir-janpidollisten arvioiden ja niistfr esitettdvien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopddtoksen siitd, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia til inpddtos perustuen oletuk-seen toiminnan jatkuvuudggta, ia teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteellajohtopddtoksen siitd, esiintyyko selli ista tapahtumiin tai olosuhteisiin li itffid olennaista epdvarmuutta,joka voi antaa merkittdvdd aihetta epdilld ynoirtyt sen kykya jatkaa toiminiaansa. Jos johtopadtoksemmeon, ettfr olennaista epdvarmuutta esiintyyimeidin tdytyy lil innittdd til intarkastuskertomuksessamme luki_jan huomiota epdvarmuutta koskeviin tilinpeetoksess-e Liitettauiin tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevattiedot eivdt ole riittdvid, mukauttaa lausuntomme. Johtopdfitoksemme perustuvat til intarkastuskertomuk-sen antamispdivdan mennessd hankittuun til intarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteetvoivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme tilinpddtoksen, kaikki til inpddtoksessii esitettiivdt tiedot mukaan lukien, yleistd esittdmistapaa,rakennetta ja sisdltdd ja sitd, kuvastaako til inpddtos sen perustana orevia liiketoimia ja tapahtumia siten,ettii se antaa oikean ja riittdvfrn kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa til intarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-sesta sekfr merkittdvistd til intarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisfrisen valvonnan merkittdvdtpuutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
M u ut ra p o fto i ntiv elv o itteet
Muu informaatio
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kdsittdd vuosikertomukseen sisaltyvdn informaation.Tilinpddtostii koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edelld yksildity muu informaatio til inpddtdksen til intarkastuksen yhteydessd jatdta tehdessdmme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa til inpddtciksen tai ti l intarkastustasuoritettaessa hankkimamme tietdmyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistd.
Jos teemme suorittamamme tydn perusteella johtopfriitdksen, ettd kyseisessd muussa informaatiossa onolennainen virheellisyys, meidin on raportoitavi tdstd seikasta. Meillfr bi ote tdmdn asian suhteen raportoita-vaa.
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