
KPMG Oy Ab
PL 1037
OO1O1 HELSINKI

Kdyntiosoite:
Toolonlahdenkatu 3 A
OOl  OO HELSINKI
Puhelin 020 760 3000
Faksi 020 760 3399
www.kpmg.fi

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Ilmansuojelayhdistys ry: n jdsenille

Olemme tilintarkastaneet Ilmansuojeluyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpii?it6kseq toimintakertomuksen ja
hallinnon tilikaudelta l.l. - 31.12.2015. Tilinpiiiitds sisiiltiiii taseen, tuloslaskelman ja liitAiedot.

Halliuksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpniit6ksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siite, etta ne antavat oikeat ja riittiiviit
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien s?i?inno\tet*
mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitii, ettii yhdistyksen kiq'anpito on lainmukainen ja varainhoito on
luotettavalla tavalla j iirj estetty.

T i I i nta rkas t aj a n v e lv o I I i s uud e t

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpiiiitdksestii ja
toimintakefiomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttii:i, ette noudatamne ammattieettisi?i periaatteita. Olemme
suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyv:in tiliffarkastustavan mukaisesti. Hyv[
tilintarkastustapa edellgtnn, ettii suurmittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen
varrnuuden siite, onko tilinpiiiikiksessii tai toimintakertomulsessa olennaista virheellisyyttii, ja siitii, ovatko
hallituksen jiisenet syyllistyneet tekoon tai laiminly6ntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus
yhdistystii kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen siiiint<ijii.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitii tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpiiiitdkseen ja
toimintakedomukseen sis:iltyviste luvuista ja niiss?i esitettiivistl muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu viiiirinkiiytiiksestii tai virheesfii johtuvan olennaisen
virheellisyyden riskien aruioiminen. N?iit?i riskej?i arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisiiisen
valvonnan, joka on yhdistyksessii merkityksellistii oikeat ja riittiivet tiedot antavan tilinpiiiitdksen ja
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisiiistii valvontaa pystyZikseen suunnittelemaan
olosuhteisiin niihden asiarunukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinii tarkoituksessa, ettii hiin antaisi
lausunnon yhdistyksen sisiiisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myds sovellettujen
tilinpiiiitdksen laatimisperiaatteiden asiaffnukaisuudeq toimivan johdon tekemien kiq'anpidollisten arvioiden
kohtuullisuuden sekii tilinp?i?itdksur ja toimintakertomuksen yleisen esittiimistavan arvioiminen.

Kiisityksemme mukaan oleurme hanlkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mii?iriin tarkoitukseen
soveltuvaa til intarkastusevidenssiii.

Lausunto

Inusuntonarrme esitlimme, ettii tilinpiiiit6s ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
tilinpiiiitdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien s?iiirurdsten mukaisesti oikeat ja riittiiviit tiedot
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, Toimintakertomuksen ja tilinpiiiitdksen tiedot ovat
ristiriidattomia.
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