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Tilinpiiitdksen tilinta rkastus

Lausunto
olemme tilintarkastaneet Jdtehuoltoyhdistys r.y:n (y{unnus: 1095660-4) tilinpddtoksen titikaudelta1'1'-31122018. Tilinpddtos sisdltdd tasden, tutoshsfelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitSmme, ettd tilinpddtos, joka osoittaa alijddmid 13.639,32 euroa, antaa o,*""n ja riittavSnkuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta Ja iatouoellisesta asemasta suomessa voimassa olevien tilinp6dtok-sen laatimista koskevien sddnnosten mu-kaisestija tdyttdd lakisddteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
olemme suorittaneet tilintarkastuksen suomessa noudatettavan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti. Hrydn tilin-tarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin [ohdass a Tilintarkastajan velvollisuudet titinpdd-toksen tilintarkasfuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestd niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaati-musten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintaikastusta ja olemme tdyttdneet muut ndiden vaatimustenmukaiset eettiset velvollisuutemme. Kdsityksemme mukaan olemme hankkineeilausuntomme perustaksi tarpeel-lisen mddriin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssid.

Tilinpiitdstd koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpddtoksen laatimisesta siten, ettd se antaa oikean ja riittdvdn kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpddtoksen laatimista koskevien sdiinnosten mukaisesti ;aiayttaa lakisddteiset vaatimukset. Hal-
litus vastaa myos sellaisesta sisdisestii valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilin-
pddtoksen, jossa ei ole vddrinkdytoksestd tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyttd.

Hallitus on tilinpddtostd laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyd jatkaa toimintaansa ja soveltu-
vissa tapauksissa esittiimddn seikat, jotka liittyvdt toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ettd tilinpddtos on laadittu
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpddtos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys
aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdi niin.

Til i ntarkastaja n velvo! I isu udet ti I i n piitdksen ti I inta rkastu ksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siit5, onko tilinpddtoksessd kokonaisuutena vddrinkdytok-
sestd tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyttd, sekii antaa tilintarkastuskertomus, joka sisdltdd lausun-
tomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitd, ettd olennainen virheellisyys
aina havaitaan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiii voi
aiheutua vdirinkiytoksestd tai virheesti, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessii
voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin pddtoksiin, joita kayttajat tekeviit tilinpddtoksen perusteella.

Hyvdn tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettd kdytdmme ammatillista harkintaa ja sdily-
tdmme am matillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisdksi:
o tunnistamme ja arvioimme viiirinkdytoksestd tai virheestd johtuvat tilinpiitoksen olennaisen virheelli-

syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme ndihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitd ja han-
kimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssid.
Riski siitii, ettd vddrinkdytoksestd johtuva olennainen virheellisyys jdd havaitsematta, on suurempi kuin
riski siitd, ettd virheestd johtuva olennainen virheellisyys jdd havaitsematta, silld vddrinkdytdkseen voi
liittyd yhteistoimintaa, vdiirentdmistd, tietojen tahallista esittdmdttd jdttdmistd tai virheellisten tietojen
esittdmistd taikka sisiiisen valvonnan sivuuttamista.

o rlUodostamme kdsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisdisestd valvonnasta pystydksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siind tarkoi-
tuksessa, ettd pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisiiisen valvonnan tehokkuudesta.

. arvioimme sovellettujen tilinpddtoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekd johdon tekemien kir-
janpidollisten arvioiden ja niistd esitettdvien tietojen kohtuull isuutta.
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r teemme johtopddtoksen siitd, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpddtos perustuen oletuk-
seen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopid-
toksen siitii, esiintyyko sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvdd olennaista epiivarmuutta, joka voi
antaa merkittdvdd aihetta epdilld yhdistyksen kykyd jatkaa toimintaansa. Jos johtopddtriksemme on, ettd
olennaista epiivarmuutta esiintyy, meiddn tdiytyy kiinnittdd tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huo-
miota epiivarmuutta koskeviin tilinpddtoksessd esitettiiviin tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat tiedot
eivdt ole riittdvid, mukauttaa lausuntomme. Johtopddtoksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispdivddn mennessd hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voi-
vat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioimme tilinpddtoksen, kaikki tilinpidtoksessii esitettiiviit tiedot mukaan lukien, yleistd esittdmista-
paa, rakennetta ja sisdltoi ja siti, kuvastaako tilinpddtos sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia
siten, ettd se antaa oikean ja riittdvin kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekii merkittdvistd tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisdisen valvonnan merkittdvdt puutteelli-

suudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

M u ut ra portoi ntivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kdsittdd vuosikertomuksen. Tilinpddtostd koskeva lau-

suntomme ei kata muuta informaatiota. Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpditoksen tilintar-

kastuksen yhteydessd ja tdtd tehdessdmme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpdd-

toksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietdmyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan

olennaisesti virheellistd. Velvollisuutenamme on lisdksi arvioida, onko vuosikertomus laadittu sen laatimiseen

sovellettavien sddnnosten mukaisesti.

Lausuntonamme esitdmme, etta vuosikertomuksen ja tilinpddtdksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ettd vuosikerto-

mus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sddnnosten mukaisesti. Jos teemme suoritta-

mamme tyon perusteella johtopddtoksen, ettii vuosikertomuksessa on olennainen virheellisyys, meiddn on

raportoitava tiistd seikasta. Meilld ei ole tdmdn asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissd 2. toukokuuta 201 9

Tilinta rengas Oy

Lotta Ka la,


