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TiIintarkastuskertomus
llmansuojetuyhdistysry:n jdsenille
Ti Ii ngtddtiiksen ti Ii nh*a stus
Lausunto
olemme tilintarkastaneet
llmansuojellyPistp
09943s3-o)titinpiiiit6ksentitikaud€tta1.1..rv:n(y-lullus
31.12.2016.
Titinpdet6s
sisattadtaseen,tutos-task;tm;;
ja tiii"iieUot.
Lausuntonamme
esitamme,ettdtilinPEiitds
antaaoikeanja riiftavdnkuvanyhdistyksen
toiminnantutoksesta
ja taloudellisesta
asemastasuome.siavoimassaolevLn'tiiinpaEtor."ntaatimista
koskevien
saanndstenmukaisestija taftee lakiseateiset
vaatimukset.
Lausunnonperustelut

Tlllnpiiiittist{ koskovathallituk3envelvollieuudet
Hallitusvastraa
tilinpeatdksen
laatimisesta
siten,efta se antaaoikeanja riifievenkuvanSuomessavormassa
olevientilinpedtdksen
laatimistakoskeviensddnniisienrui"ise.ti
i" uvnad hkisddteisetvaatimukset.
Ha itus vastaa my6s serlaisesta.l??j".u:ta varvonnasta,
katsoo tarpeeliseksivoidakseenraatia
J""6;"
jossaei ole vearinkaytaiksesta
tilinpadtdksen,
tai virtrees6-iotrtuvaa
otennaista'virrreetti;vrt
Hallituson tilinpeatdstd
":-"'.
laatiessaan
velvollinenarvioimaanyhdistyksen
kykyejatkaatoimintaansa
ja
vissatapauksissa
esittameen
seikat,jotkatiittwettoiminna;jaiiuvuuteen siiiren,etti titinpadidi soveltu;a
on raaaittu
toiminnan
perustuen.
Tiiinpaattiitaaoitaanioirlnn*;"trruuuteen perustuen,
iatkuvuuteen
paitsijos
yhdist)rs
aiotaanpurkaatai sentoimintalakkauttbatai ei oremuutareaii"tisiavaihtoehtoi
ruin teirc'iniin.'
Tilintarkastajanvelvollisuudettitinpditiiksen titintarkastuksessa
i, onkotilinpddtdksesse
kokonaisuutena
vdArinkiiytdk_
E, seke antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisehda
lustaso,muttiase ei ole tae siita,ette olennainenviran mukaisesti suoritettiavassatilintarkastuksessa.
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Hwan tilintarkastustavan
mukaiseentilintarkastukseen
kuuluu,eftekefamme ammatillista
harkintaaja saily{dmmeammatiltisen
skeptisyydon
kokotilintarkastuksen ti"af"i,
";in.

voi liiftyeyhteistoimintaa,
vadrentemis#i,
tietojenta
esittemistetaikkasisaisenvalvonnansivuuttalnista.
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Muodostammekdsityksentilintarkastuksen
kannaltarelevantistasisiiisestavalvonnastapystydksemme
suunnittelemaan
olosuhteisiin
ndhdenasianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet
muttaemme siindtarkoituksessa,ettd pystyisimmeantamaanlausunnonyhdistyksensisdis*n
uaiuonnantehokkuudesta.
Arvioimmesovellettujen
tilinpddtoksen
laatimisperiaatteiden
asianmukaisuutta
sekdjohdontekemienkirjanpidollisten
arvioidenja niistdesitettrivien
tietojenkohtuullisuutta.
Teemmejohtopdfrtoksen
siitd,onko hailituksenc

lssd esitettdviin
tietoihintai,jos epdvarmuutta
koskevat
Johtopddtoksemme
perustuvattilintarkastuskertomuk_
sen antamispdivafln
mennessfrhankittuuntilintarkastusevidenssiin.
Vastaisettapahtumattai olosuhteet
voivatkuitenkinjohtaasiihen,etteiyhdistyspystyjatkamaantoimintaansa.
Arvioimmetilinpfrdtoksen,
kaikkitilinpddtoksessd
esitettdvdt
tiedotmukaanlukien,yleistfresittiimistapaa,
rakennettaja sisaltodja sitd, kuvastaakotilinpddtossen perustana
olevialiiketoimia
ja tapahtumiasiten,
ettd se antaa oikeanja riittdvfrnkuvan.
Kommunikoimme
hallintoelinten
kanssamuun muassatilintarkastuksen
suunnitellusta
ja ajoituksesta
laajuudesta
sekd merkittdvistd
tilintarkastushavainnoista,
mukaanlukienmahdolliset
sisdisenvalvonnanmerkittdvfrt
puutteellisuudet,jotkatunnistammetilintarkastuksen
aikana.

Muut ra portoi ntivelvoitteet
Muuinformaatio
Hallitusvastaamuustainformaatiosta.
Muu informaatiokdsittadvuosikertomukseen
sisdltyvdninformaation.
Tilinpddtdstd
koskevalausuntommeei kata muutainformaatiota.
Velvollisuutenamme
on lukeaedelldyksiloitymuu informaatiotilinpddtoksen
tilintarkastuksen
yhteydessdja
t6td tehdessflmmearvioida,onko muu informaatioolennaisestiristiriidassa
tilinpddtoksen
tai
tilintarkastusta
suoritettaessa
hankkimammetietfrmyksen
kanssatai vaikuttaakose muutoinolevanolennaisesti
virheellistd.
Jos teemme suorittamammetyon perusteellajohtopddtoksen,ettd kyseisessd
muussa informaatiossaon
olennainenvirheellisyys,
meiddnon raportoitavitdstdseikasta.MeilldLi ole tfrmdnasiansuhteen
raportoitavaa.
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