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Ym pd ristd kasvatusjd rjestO FEE Suom i ry: n jdsen i lle

Tilinpdittiksen tilintarkastus

Olen tilintarkastanut ympi ristdkawatusja rjestd FEE Suomi ry:n (y_tunnus
1057125-3) kirjanpidon ja tilinpddtciksen tilikaudelta 1.1._31.12.2019. Ti_
linpeAtos sisetaii taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunto tilinpa5tdksesta
Lausuntonani esitiin, ettd tillnpeetds, ioka osoittaa alijdimld 3.25g,90 eu_
roa, antaa oikean ja riittSvSn kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja ta-
loudellisesta asemasta suomessa voimassa olevien tilinpiStdken laati-
mista koskevien seann6sten mukaisesti seki tayttee lakisidteiset vaati-
mukset.

TilinpHdttistd koskevan lausunnon perustelut
olen suorittanut tilintarkastuken suomessa noudatettavan h) /an tilintar-
kastustava n mukaisesti. Hwen tirintarkastustavan mukaisia vervoilisuuk-
siani kuvataan tarkemmin kohda ssa Tilintorkostojan velvoilisuudet tirinpiiti-
tol<sen til inta rkostul<sessa. Olen riippumaton yhdistylsestd niiden Suo_
messa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaanr tilintarkastusta, ja olen tdyttinyt muut niiden vaatimusten
muka iset eettiset velvollisuuteni.

Kdsitylseni mukaan oren hankkinut rausuntoni perustaki tarpeeilisen
maaren tarkoitukeen soveltuvaa tilintarkastusniyttcid.

Tilinpddtristi koskevat hallitul<sen vefuollisuudet
Hallitus vastaa tilinpidtoksen laatimisesta siten, ettd se antaa oikean ja riit-
tlv5n kuvan suomessa voimassa orevien tirinp6dtdr.en raatimista koske-
vien saannosten mukaisesti ja tiiyftiia rakisidteiset vaatimulcet. Haflitus
vastaa myos tarpeelliselsi katsomastaan sisaisestd valvonnasta voidakeen
laatia tilinpditciken, jossa ei ore veerinkewdkest6 tai virheestd johtuvaa
olennaista virheellisffi6.

I

Muut raportointivelvoitteet

Vuosikertomusta koskevat raportointivelvoitteet
Hallitus vastaa muusta tilinpaatcikeen liitetystd informaatiosta, joka kislt-
tdd vuosikertomulaen. Edelld oleva lausuntoni tilinpidtokesta ei kata
muuta informaatiota enke siten anna siitd muuta varmennusjohtopiiitostd
kuin jdljempdni esiftemeni tilintarkastuslain edellyttimdt lausunnot.

velvollisuutenani on tilintarkastuken yhteydessi lukea vuosikertomuk-
seen siselwdt tiedot ja arvioida, ovatko ne olennaisesti ristiriidassa tilin-
pSatdksen tai tilintarkastuken yhteydessa saamieni tietojen kanssa tai vai-
kuttavatko ne muutoin olennaisestivirheellisiltd. Jos havaitsen edelld esite-
tyn perusteella olennaisia virheellisyykid vuosikertomukessa, minun on
raportoitava tEsG seki ilmoitettava ndiden virheellisyyksien luonteesta.
Minulla ei ole tdmdn suhteen raportoitavaa.

Lausunto wosikertomukesta
Lausuntonani esitdn, ettd vuosikertomuken ja tilinpirtciken tiedot ovat
yhdenmukaisia.

Hallinnon tilintarkastusta koskevat raportointivelvoitteet
Hallitus vastaa yhdistyken hallinnosta yhdistyslain sddnncisten mukaisesti.
EdellS oleva lausuntoni tilinprdtdlaestd ei kata suorittamaani hallinnon ti-
lintarkastusta.

Tavoitteenani on hallinnon tilintarkastuksessa hankkia kohtuullinen var-
muus siiti, onko hallituken jdsen tai muu vastuuvelvollinen syyllistynyt te_
koon tai laiminlycintiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus
yhdistysG kohtaan tai rikkonut yhdistyslakia taikka yhdistyksen sddntojd.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se eiore tae siita, ette
edelH tarkoitettu teko tai laiminlydnti aina havaitaan hyvdn tilintarkastus-
tavan mukaisesti suoritetussa hallinnon tilintarkastukessa.

Velvollisuutenani on tarvittaessa esittrd tilintarkastuskertomukessa vas-
tuuvefuollisille tilintarkastuslain mukainen huomautus.

Helsingissd 12. maallskuuta 2020

Hallitus on tilinpidtcisG raatiessaan vervoIinen arvioimaan yhdistyken ky-
kye jatlGa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittdmSSn seika! jotka
liittyvdt toiminnan jatkuvuuteen ja tirinpddtciken raatimiseen toiminna n
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpietos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen pe-
rustuen, paitsijos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa taikka
jos niille ei ole realistista vaihtoehtoa.

Tilintarkastaja n vefuollisuudet tilinpiittilrsen tilintarkastukessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuuIinen varmuus siitd, onko tirinpd6tokessd
kokonaisuutena vearinkEytdkeste tai virheestd johtuvaa orennaista vir-
heellisffiii, sekd antaa tilintarkastuskertomus, joka sisirtid lausuntoni.
Kohtuu llinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siite, etti
olennainen virheellisyys aina hava itaa n hyvdn tilinta rkastustavan muka i-
sesti suoritettavassa til inta rkastu kessa. Vdd ri nkiytcikesG ta i vi rheeste
johtuvien virheellisyykien katsotaan olevan orennaisia, jos niiden ykin tai
yhdessi voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin peetdkiin,
joita kiyttejet tekevdt tilinpddtcilsen perusteella.

(M.
HT-tilintarkastaja

Tilinpddtoksen tilintarkastukeen liittpiii velvollisuukiani kuvataan tar-
kemmin tdmdn tilintarkastuskertomuksen liitteessd, joka on osa tilintarkas-
tuskertomusta.
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LIITE TILINTARKASTUSKERTOMUKSEEN:

Tarkempi kuvaus tilintarkastajan velvollisuukista tilinpiiittiken
tilintarkastul<sessa

Tilintarkastuslaki velvoittaa tilintarkastajaa noudattamaan hyvdd tilintar-
kastusta paa. Hyvd n tilinta rkastustavan perustana toimivat muun muassa
kansainviiliset tilintarkastusstandardi! joita voidaan soveltaa tarkoituken-
mukaisessa laajuudessa kirjanpitolaissa tarkoitetun pienyrityken tilintar-
kastulaessa.

Hyrdn tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettd kdytan
ammatillista harkintaa ja siilytdn ammatillisen skeptisyyden koko tilintar-
kastuken ajan, ja ettd:

- tunnistan ja arvioin viiirinkrytokesta taivirheestd johtuvat tirinpid-
tciksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnitteren ja suoritan ndi-
hin riskeihin vastaavia tirintarkastustoimenpiteitd ja hankin rausun-
toni perustaksi tarpeelrisen mearen tarkoitukeen soveltuvaa tilintar-
kastusn5yttci;. Riski siita, etta vd5rinkeytoksesta johtuva olennainen
virheellisyys jdd havaitsematta, on suurempi kuin riski siitd, ettd vir_
heestd johtuva olennainen virheellisyys jdi havaitsematta, silld vid_
rinkiytdkseen voi liittyd yhteistoimintaa, veerentemist5, tietojen ta-
hallista esittdmdtti jdttdmistd tai virheellisten tietojen esittamista
taikka sisdisen valvonnan sivuuttamista.

- muodostan kdsityksen tirintarkastutaen kannarta merkitykeflisesta
siseiseste vaMonnasta pystydkeni suunnittelemaan olosuhteisiin
ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta en siinA tar_
koituksessa, ette pystyisin a nta maan lausunnon yhdistyksen sisEisen
valvonnan tehokkuudesta.

aruioin sovellettujen tilinpddt6ksen laatimisperiaatteiden asianmu_
kaisuutta sekd johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistd
esitettevien tietojen kohtuullisuutta.

teen hankkimani tilintarkastusnaytdn perusteella johtopdatdksen
siite, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpAdtds perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja siite, esiinwko sellaista ta_
pahtumiin tai olosuhteisiin liitt'l /aa olennaista epdvarmuutta, joka
voiantaa merkittSvdd aihetta epdi116 yhdistyksen kykye jatkaa toimin_
taansa. Jos johtopdStcikseni on, ette olennaista epdvarmuutta esiin-
tyy, minun tdytyy kiinnittde tilintarkastuskertomukessani lukijan
huomiota epdvarmuutta koskeviln tilinpidtoksessd esitettdviin tieto!
hin tai, jos epdvarmuutta koskevat tiedot eivit ole rlittdvid, mukaut_
taa lausuntoani. Johtopddtokseni perustuvat tilintarkastuskertomuk_
sen antamisp;ivdiin mennessi hankittuun tilintarkastusneyftddn.
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen,
ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

arvioin tilinpeetciksen yleistd esittemistapaa, rakennetta ja sisdltod ja
sitd, kuvastaako tilinplitds sen perustana olevia liiketoimia ja tapah_
tumia siten, ett5 se antaa oikean ja riittdvdn kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuken suun-
nitellusta laajuudesta ja ajoltuksesta seke merkittevistS tilintarkastusha-
vainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisdisen valvonnan merkittevet
puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuken aikana.
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