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Ym pd rist6kasvatusjd rjestd FEE Suomi ry: n jdsenille

TilinpSStoksen tilintarkastus

Olen tilintarkasta nut Ympd ristdkawatusjdrjesto FEE Suomi ry:n (Y-tunnus

1,057125-3) kirjanpidon ja tilinpiitdksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Ti-

linpddtos sisdlGi taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunto tilinpAittiksesti
Lausuntonani esiten, ette tilinpeatds, joka osoittaa y|liiiimiiii 71,55 euroa,
antaa oikean ja riittavan kuvan yhdistylaen toiminnan tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpditoksen laatimista
koskevien sidnncisten mukaisesti sekd tayttea lakis5Steiset vaatimukset.

Tilinp:iiittistii koskevan lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan h) /en tilintar-
kastustavan mukaisesti. Hyvi n tilintarkastustava n mukaisia vefuollisuuk-

siani kuvataan tarkemmin kohdassaTilintarkostojon velvollisuudettilinp(iii-
tdlsen tilintorkostukessa. Olen riippumaton yhdistykestd niiden Suo-
messa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat

suorittamaani tilintarkastusta, ja olen tdyttdnyt muut ndiden vaatimusten
mu ka iset eettiset velvollisuuteni.

Kisitylseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaki tarpeellisen
mdSrin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusndytt6S.

Tilinpa5tilsta koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpddtciksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riit-
tiiviin kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpddtcilsen laatimista koske-
vien saann6sten mukaisesti ja tiiyttiie lakisSSteiset vaatimuket. Hallitus
vastaa myds tarpeellisel<si katsomastaan sisdisesG valvonnasta voidakeen
laatia tilinpdit<iken, jossa ei ole vaarinkiytotaesti tai virheesta johtuvaa
olennaista virheellisyytti.

Hallltus on tilinpddtdsti laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen ky-
kye jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittemaen seikat jotka
liittryit toiminnan jatkuvuuteen ja tilinpaatoksen laatimiseen toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpddtcis laaditaan toiminnan jatkuvuuteen pe-

rustuen, paitsijos yhdist)6 aiotaan purkaa tai sen toiminta Iakkauttaa taikka
jos ndille ei ole realistista vaihtoehtoa.

Tilintarkastaja n vefu ollisuudet tilinpdEttiksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitd, onko tilinpdltcilcsessd
kokonaisuutena veerinkaytokesta tai virheeste johtuvaa olennaista vir-
heellisffii, seke antaa tilintarkastuskertomus, joka siseltee lausuntoni.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siit6, ettd
olenna inen virheellisyys a ina havaitaan hyvin tilinta rkastustavan mukai-
sesti suoritettavassa til inta rka stu kessa. Vae rin kdytd kestd ta i vi rhees$
johtuvien virheellisyyksien katsotaan olevan olennaisia, jos niiden ykin tai
yhdessd voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin piiiit6kiin,
joita kiyftejAt tekevdt tilinp6Stol<sen perusteella.

Tilinpddtdksen tilintarkastul$een liittwii velvollisuukiani kuvataan tar-
kemmin tdmdn tilintarkastuskertomuksen liitteessd, joka on osa tilintarkas-
tuskertomusta.

Muut ra portointivelvoitteet

Vuosikertomusta koskevat raportointivelvoitteet
Hallitus vastaa muusta tilinpddtokseen liitetystd informaatiosta, joka kdsit-

tdd vuosikertomuken. Edelld oleva lausuntoni tilinpeatdl(seste ei kata

muuta informaatiota enke siten anna siitd muuta varmennusjohtopidt6std

kuin jdljemplnd esittimeni tilintarkastuslain edellyttimdt lausunnot.

Velvollisuutenani on tilintarkastuksen yhteydessd lukea vuosikertomuk-
seen sisiltyvdt tiedot ja arvioida, ovatko ne olennaisesti ristiriidassa tilin-
pditoksen tai tilintarkastuksen yhteydessa saamieni tietojen kanssa tai vai-

kuttavatko ne muutoin olennaisesti virheellisilt6. Jos havaitsen edellS esite-

tyn perusteella olenna isia virheellisyylaid vuosikertomukessa, minu n on
ra portoitava ti sG seki ilmoitettava ni iden vi rhee ll is'yyksien I uonteesta.
Minulla ei ole tdmin suhteen ftrportoitavaa.

Hallinnon tilintarkastusta koskanat raportointivelvoitteet
Hallitus vastaa yhdistyken hallinnosta yhdistyslain sddnnosten mukaisesti.

Edell5 oleva lausuntoni tilinpddtcikesti ei kata suorittamaani hallinnon ti-
lintarkastusta.

Tavoitteena ni on hallinnon tilinta rkastu kessa hankkia kohtuullinen var-
muus siiG, onko hallitulsen jdsen tai muu vastuuvelvollinen syyllistynyt te-
koon tai laiminlydntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus
yhdistystii kohtaan tai rikkonut yhdistyslakia taikka yhdistyksen seentoje.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siite, ette
edelH tarkoitettu teko tai laiminlyrinti aina havaitaan hpin tilintarkastus-
tavan mukaisesti suoritetussa hallinnon tilintarkastukessa.

Velvollisuutenani on tarvittaessa esittiS tilintarkastuskertomuksessa vas-
tuuvelvollisille tilintarkastuslain mukainen huomautus.

Helsingissd 4. maaliskuuta 2021

illMilil
MattiJ. Miklnen,
HT-tilintarkastaja

Tiliextra Oy, tilintarkastusyhteisci PukinmSenaukio 4 050 5511000 masa.makinen@tiliextra.fi
O28L726-8, Helsinki 00720 Helsinki 09 7521422 www.tiliextra.fi

Ku u lu mme koti mo iseen Tili ntorkostus.li-osio ntu ntiia ketjuu n Sivu 1/ 2



Tiliextra Og
tilintarkastusyhteisti

LIITE T!LINTARKASTUSKERTOMUKSEEN :

Tarkempi kuvaus tilintarkastajan velvollisuuksista tilinpdittiksen
tilintarkastulaessa

Tilintarkastuslaki velvoittaa tilintarkastajaa noudattamaan hyvdd tilintar-
kastusta paa. Hyvd n tilintarkastustavan perustana toimivat muun muassa
kansainvaliset tilintarkastusstandardit, joita voidaan soveltaa tarkoituksen-
mukaisessa laajuudessa kirjanpitolaissa tarkoitetun pienyrityken tilintar-
kastulaessa.

Hpdn tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastulaeen kuuluu, ettA kiytin
ammatillista harkintaa ja siiilyten ammatillisen skeptisyyden koko tilintar-
kastuksen ajan, ja ettd:

- tunnistan ja arvioin vddrinkdytdksest5 tai virheesta johtuvat tilinpdd-
tciksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan nii-
hin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteite ja hankin lausun-
toni perustaki tarpeellisen meeran tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
ka stu sndyttdd. Riski siiti, ettd vdi rin kdytciksesti johtuva o len na i nen
virheellisyys jdd havaitsematta, on suurempi kuin riski siitd, etti vir-
heestd johtuva olennainen virheellisyys jdd havaitsematta, silld v6d-
ri nkayto lGeen voi li ittyd yhteistoi mi ntaa, vdd rentdmisti, tietoje n ta-
hallista esittdmette jattemiste tai virheellisten tietojen esittamista
taikka sisiisen valvonnan sivuuttamista.

- muodostan kesityksen tilintarkastuken kannalta merkityksellisesti
sisaiseste vaMonnasta pystyekseni suunnittelemaan olosuhteisiin
ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta en siine tar-
koituksessa, ettd pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sis6isen

valvonnan tehokkuudesta.

arvioin sovellettujen tilinpeetdl<sen laatimisperiaatteiden asianmu-
kaisuutta seki johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niisti
esitett5vien tietojen kohtuullisuutta.

teen hankkimani tilintarkastusnayt6n perusteella johtopddtoksen

siiti, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaetds perustuen

oletukeen toiminnan jatkuvuudesta, ja siit6, esiintyykd sellaista ta-
pahtumiin tai olosuhteisiin lirtt! /ae olennaista epivarmuutta, joka

voiantaa merkittdvfri aihetta epdilld yhdistyksen kykyii jatkaa toimin-
taansa. Jos johtopditdkseni on, ettd olennaista epdvarmuutta esiin-

tyy, minun teytyy kiinnittee tilintarkastuskertomulaessani lukijan
huomiota epiivarmuutta koskeviin tilinpddtoksessl esitettdviin tietoi-
hin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivdt ole riittdvia, mukaut-
taa lausuntoani. Johtop6Sto[<seni perustuvat tilintarkastuskertomuk-
sen antamispaivddn mennessd hankittuun tilintarkastusneyftodn.
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen,
ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

arvioin tilinpddtoksen yleistd esittdmistapaa, rakennetta ja sisdltciS ja

sitd, kuvastaako tilinpidtos sen perustana olevia liiketoimia ja tapah-
tumia siten, ette se antaa oikean ja riittdviin kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuken suun-
nitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekd merkittiviste tilintarkastusha-
vainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisdisen valvonnan merkitt5vat
puutteellisuudet jotka tunnistan tilintarkastulaen aikana.
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