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lmetyksen Tuki ry:n ,esenille

Tilinpaetaiksen tilintarkastus

[ausunto
Olen ilintarkastanut lmetyksen Tuki ry:n (Y-tunnus 195327t2) tilinpaebksen tilikaudelta 1 .1.-3'1.12.2021 . lllinpaetds sisaftaa

taseen ja tuloslaskelman seka liitetiedot.

Lausuntonani esiten, etui tilinpaatos antaa oikean ja riiftaven kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta

asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaetdksen laatimista koskevien seannOsten mukaisestija tayttad lakisaateiset

vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tjlintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan Ulintarkastustavan mukaisesti. Hyvan tilintarkastustavan

mukaisia velvollrsuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintatuastajan velvollisuudet tilinpeatdkse, tl;?tarkastuksessa Olen

riippumaton yhdistyksestii niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukarsesti, jot(a koskevat suorittamaanr

tlintarkastusta ja olen tayttanyt muut naiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni Kasitykseni mukaan olen hankkinut

lausuntoni perustaksi tarpeellisen madran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssie.

Tilinptet6sta koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpaatoksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riitavan kuvan Suomessa vormassa olevien

tilinpeatoksen laatimista koskevien sednnosten mukaisesti ja teyttad lakisaateiset vaatimukset Hallitus vastaa myos

sellaisesta siseisesta valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksr voidakseen laatia tilinpaatOksen, jossa ei ole

vaarinkaytdkseste tai virheeste johtuvaa olennaista virheellisyytta.

Hallitus on tilinpaatoste laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa Ja soveltuvissa

tapauksissa esitt5m5an seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ete tilinpaatds on laadittu toimtnnan
jatkuvuuteen perustuen Tilinpaatds laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen. paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai

sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkasta,ian velvollisuudet tilinpeAtdksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siite, onko tilinpaatoksessa kokonaisuutena vaarinkAytOkseste tai

virheeste johtuvaa olennarsta virheellisyytta, seka antaa tilintarkastuskertomus joka srseltaa lausuntoni Kohtuullinen

varmuus on korkea varmuustaso, mutla se ei ole tae siita, etta olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvan

tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa Virheellisyyksi€i voi arheutua vedrinkAytdksestd tai

virheesta, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisr kohtuudella odottaa vaikuttavan

taloudellisiin peatdksiin, loita kayttajet tekevAt tilinpaetoksen perusteella.

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettd kaytdn ammatillista harkintaa la sAilyten ammatillisen

skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

. Tunnistan Ja arvioin vearinkaytdksesE tai virheesH johtuvat tilinpdatdksen olennaisen virheellisyyden riskit,

suunnittelen ja suoritan ngihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita ja hankin lausuntoni perustaksi

tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siiE, etta vaarinkaytoksesta johtuva

olennainen virheellisyys jea havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta virheeste johtuva olennarnen

virheellisyys jae havaitsematta, sille vaarlnkeytdkseen voi liiftya yhteistoimintaa, vaarentdmista, tietojen tahallista

esittemattai jattamiste tai virheellisten tietojen esittemiste taikka sisaisen valvonnan sivuuttamista
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. Muodostran kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta pystyakseni suunnittelemaan

olosuhteisiin nehden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siind tarkoituksessa, ette pystyisin

antamaan lausunnon yhdistyksen sisaisen valvonnan tehokkuudesta

. Arvioin sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seke johdon tekemien kirjanpidollisten

arvioiden ja niista esitett5vien tietojen kohtuullisuutta.

. Teen johtopaatoksen sjita, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaatds perustuen oletukseen toimrnnan

jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella lohtopa6toksen siite, es!ntyykd sellaista

tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvaa olennaista epdvarmuutta, joka voi antaa merkittavea aihetta epejlla

yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtopaatokseni on, etta olennaista epavarmuutta esiintyy, mrnun

teytyy kiinnittee tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaetdksessa

esitettaviin tietoihin tai, jos epevarmuutta koskevat tiedot eivat ole riittevia, mukauttaa lausuntoni Johtopeetdkseni
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispaivden mennesse hankittuun tiIntarkastusevidenssiin Vastaiset

tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa

. Arvioin tilinpaetoksen, kaikki tilinpaatdksessa esitettevat tiedot mukaan lukien, yleista esitamistapaa, rakennetta

ja sisaltoe ja sita, kuvastaako tilinpaatos sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten etta se antaa oikean

ja riiteven kuvan

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tlintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta seke

merkitavistA tilintarkastushavainnoistra, mukaan luklen mahdolliset siseisen valvonnan merkittSvet puutteellisuudet, jotka

tunnastan talintarkastuksen aikana.
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