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Ti I i nta rkastu s ke rto m us
llmansuojetuyhdistys ry:n jdsenille

T i I i ngtddtiiksen ti I i nh*a stus
Lausunto

olemme tilintarkastaneet llmansuojellyPistp 
.rv:n (y-lullus 09943s3-o) titinpiiiit6ksen titikaud€tta 1.1.-31.12.2016. Titinpdet6s sisattad taseen, tutos-task;tm;; ja tiii"iieUot.

Lausuntonamme esitamme, ettd tilinPEiitds antaa oikean ja riiftavdn kuvan yhdistyksen toiminnan tutoksestaja taloudellisesta asemasta suome.sia voimassa olevLn'tiiinpaEtor."n taatimista koskevien saanndsten mu-kaisesti ja taftee lakiseateiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut

Tlllnpiiiittist{ koskovat hallituk3en velvollieuudet
Hallitus vastraa tilinpeatdksen laatimisesta siten, efta se antaa oikean ja riifieven kuvan Suomessa vormassaolevien tilinpedtdksen laatimista koskevien sddnniisien rui"ise.ti i" uvnad hkisddteiset vaatimukset. Ha i-tus vastaa my6s serlaisesta .l??j".u:ta varvonnasta, J""6;" katsoo tarpeeliseksi voidakseen raatiatilinpadtdksen, jossa ei ole vearinkaytaiksesta tai virtrees6-iotrtuvaa otennaista'virrreetti;vrt 

":-"'.Hallitus on tilinpeatdstd laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykye jatkaa toimintaansa ja soveltu-vissa tapauksissa esittameen seikat, jotka tiittwet toiminna; jaiiuvuuteen ;a siiiren, etti titinpadidi on raaaittutoiminnan iatkuvuuteen perustuen. Tiiinpaattii taaoitaan ioirlnn*;"trruuuteen perustuen, paitsijos yhdist)rsaiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttba tai ei ore muuta reaii"tisia vaihtoehtoi ruin teirc'iniin.'
Tilintarkastajan velvollisuudet titinpditiiksen titintarkastuksessa

i, onko tilinpddtdksesse kokonaisuutena vdArinkiiytdk_
E, seke antaa tilintarkastuskertomus, joka sisehda
lustaso, muttia se ei ole tae siita, ette olennainen vir-
an mukaisesti suoritettiavassa tilintarkastuksessa.

;'i$;tilii*it E:fiff il:'r""tff fJiffif 'e'ff ?1iiJ
Hwan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, efte kefamme ammatillista harkintaa ja sai-ly{dmme ammatiltisen skeptisyydon koko tilintarkastuksen 

";in. 
ti"af"i,

voi liiftye yhteistoimintaa, vadrentemis#i, tietojen ta
esittemiste taikka sisaisen valvonnan sivuuttalnista.
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Muodostamme kdsityksen til intarkastuksen kannalta relevantista sisiiisesta valvonnasta pystydksemmesuunnittelemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset til intarkastustoimenpiteet mutta emme siind tarkoi-tuksessa, ettd pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisdis*n uaiuonnan tehokkuudesta.
Arvioimme sovellettujen til inpddtoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekd johdon tekemien kir-janpidollisten arvioiden ja niistd esitettrivien tietojen kohtuullisuutta.
Teemme johtopdfrtoksen siitd, onko hailituksen c

lssd esitettdviin tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat
Johtopddtoksemme perustuvat til intarkastuskertomuk_sen antamispdivafln mennessfr hankittuun til intarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteetvoivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

Arvioimme tilinpfrdtoksen, kaikki til inpddtoksessd esitettdvdt tiedot mukaan lukien, yleistfr esittiimistapaa,rakennetta ja sisaltod ja sitd, kuvastaako til inpddtos sen perustana olevia li iketoimia ja tapahtumia siten,ettd se antaa oikean ja riittdvfrn kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekd merkittdvistd tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisdisen valvonnan merkittdvfrt puutteel-
lisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

M u ut ra porto i ntivelvoitteet
Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kdsittad vuosikertomukseen sisdltyvdn informaation.Tilinpddtdstd koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edelld yksiloity muu informaatio til inpddtoksen til intarkastuksen yhteydessd jat6td tehdessflmme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa til inpddtoksen tai ti l intarkastustasuoritettaessa hankkimamme tietfrmyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistd.
Jos teemme suorittamamme tyon perusteella johtopddtoksen, ettd kyseisessd muussa informaatiossa onolennainen virheellisyys, meiddn on raportoitavi tdstd seikasta. Meilld Li ole tfrmdn asian suhteen raportoita-vaa.

Helsingissd 8. maaliskuuta 2017


