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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Ilmans aoje luy hdistys ry : n j iisenille

Olemme tilintarkastaneet Ilmansuojeluyhdistys ry:n kit'anpidon, tilinpiidtdksen, toimintakertomuksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.1. - 3l.12.2014. Tilinpnlitds sisaltee taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpeAtdksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siita, etta ne antavat oikeat ja riittiiv?it
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sAAnnd'sten
mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitA, etta yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on
luoteftavalla tavalla jerjestetty.

Ti lint ar kas taj an v e Iv o II is uude t

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpiiiitdksestA ja
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyftfiii, ettii noudatamme ammattieeftisi?i periaatteita. Olemme
suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvii
tilinta.rkastustapa edellyftSiii, ette suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen
varmuuden siit?i, onko tilinpeiatdksessA tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyftZi, ja siitii, ovatko
hallituksen jasenet syyllistyneet tekoon tai laiminlydntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus
yhdistystii kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sAiintOja.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteita tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpeiitdkseen ja
toimintakertoniukseen sisiiltyvistii luvuista ja niissii esitettiivist?i muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaar, johon kuuluu v[iirink?iytdksestii tai virheestii johtuvan olennaisen
virheellisyyden riskien arvioiminen. Niiitii riskejii arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisiiisen
valvonnan, joka on yhdistyksessl merkityksellist?i oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinpAetoksen ja
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisiiistii valvontaa pystyakseen suunnittelemaan
olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinii tarkoituksessa, ettA hiin antaisi
lausunnon yhdistyksen sistiisen valvonnal tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myiis sovellethrjen
tilinpiiiitiiksen laatirnisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden
kohtuullisuuden sekri tilinpiiiitiiksen ja toimintakertomuksen yleisen esittiimistavan arvioiminen.

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen m:iarAn tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssi?i.

Lausunto

Lausuntonamme esitamme, efiA tilinpeiatits ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
tilinpaiit6ksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien siianndsten mukaisesti oikeat ja r;ittAvat tiedot
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpii?ittiksen tiedot ovat
ristiriidattomia.
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