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TILINTARKASTUSKERTOM
US
Jfrtehuoltoyhdistys
r.y:n jiisenille
Tilin pf,f,tdksen ti li ntarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Jdtehuoltoyhdistys r.y:n (ytunnus: 10956604) tilinpditoksen tilikaudelta
ja liitetiedot.
1.1.-31.12.2017.Tilinpddtos
sisdltddtaseen,tuloslaskelman
Lausuntonammeesitiimme,ettd tilinpfrfltos,joka osoittaaalijiifrmdd2,750,85euroa, antaa oikeanja riittdvdn
kuvan yhdistyksentoiminnantuloksestaja taloudellisesta
asemastaSuomessavoimassaolevientilinpddtdksen laatimistakoskeviensddnnostenmukaisestijatdyttddlakisddteisetvaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemmesuorittaneettilintarkastuksen
Suomessanoudatettavanhyrdn tilintarkastustavan
mukaisesti.Hrydn tilintarkastustavanmukaisiavelvollisuuksiamme
kuvataantarkemminkohdassaTilintarkastajan
velvollisuudet
titinpaatflksentilintarkasfuksessa.
Olemmeriippumattomia
yhdistyksestdniidenSuomessanoudatettavien
eettistenvaatija olemmetdyttfrneetmuut nfridenvaatimusten
mustenmukaisesti,jotka koskevatsuorittamaamme
tilintarkastusta
mukaiseteettisetvelvollisuutemme.
Kdsityksemmemukaanolemmehankkineetlausuntommeperustaksitarpeellisenmddrdntarkoitukseensoveltuvaatilintarkastusevidenssiii.
Til i n pflflt0stfl koskevat hall itu ksen velvol lisu udet
Hallitusvastaatilinpddtoksenlaatimisestasiten,ettd se antaa oikeanja riittflvdnkuvan Suomessavoimassa
olevientilinpEdtdksenlaatimistakoskeviensfrdnnostenmukaisestija tdyttdd lakisddteisetvaatimukset.Hallitus vastaa myos sellaisestasisflisestfivalvonnasta,jonka se katsoo tarpeelliseksivoidakseenlaatia tilinpddtoksen,jossa ei ole vddrinkdytoksestiitai virheestdjohtuvaaolennaistavirheelliswtte.
Hallituson tilinpdfrtdstdlaatiessaanvelvollinenarvioimaanyhdistyksenkykydjatkaa toimintaansaja soveltuvissa tapauksissaesittdmiidnseikat,jotka liittyvdttoiminnanjatkuvuuteenja siihen,ettii tilinpidtos on laadittu
toiminnanjatkuvuuteenperustuen.Tilinpddtoslaaditaantoiminnanjatkuvuuteenperustuen,paitsijosyhdistys
aiotaanpurkaatai sen toimintalakkauttaatai ei ole muutarealististavaihtoehtoakuin tehdd niin.
Ti Ii ntarkastajan ve lvol Iis u udet ti Ii n piifltrikeen ti Ii nta rkastu ksessa
Tavoitteenammeon hankkiakohtuullinenvarmuussiitA,onko tilinpfldtdksessdkokonaisuutenavddrinkdytokjoka sisiiltfri lausunsestd tai virheestdjohtuvaaolennaistavirheellisyyttd,
sekd antaatilintarkastuskertomus,
tomme. Kohtuullinenvarmuuson korkeavarmuustaso,mutta se ei ole tae siitfl, ettfr olennainenvirheellisyys
aina havaitaanhyvdn tilintarkastustavan
mukaisestisuoritettavassatilintarkastuksessa"
Virheellisyyksidvoi
tai virheestd,ja niiden katsotaanolevan olennaisia,jos niiden yksin tai yhdessd
aiheutuavfrdrinkdytoksestfl
voisi kohtuudellaodottaavaikuttavantaloudellisiinpddtoksiin,joita keyttejettekevdttilinpfdtoksenperusteella.
mukaiseentilintarkastukseen
Hyvdntilintarkastustavan
kuuluu,ettd kdytfrmmeammatillistaharkintaaja siiilytdmme ammatillisenskeptisyydenkoko tilintarkastuksen
ajan. Lisdksi:
.
tunnistammeja arvioimmevddrinkdytoksestfr
tai virheestfrjohtuvattilinpddtoksenolennaisenvirheellija suoritammeniiihinriskeihinvastaaviatilintarkastustoimenpiteitd
ja hansyydenriskit,suunnittelemme
kimme Iausuntommeperustaksitarpeellisenmdfrrin tarkoitukseensoveltuvaatilintarkastusevidenssifr.
johtuvaolennainenvirheellisyysjfrfr havaitsematta,on suurempikuin
Riskisiit6,ettii vdfrrinkdytdksestd
riski siitd, ettd virheestiijohtuva olennainenvirheellisyysjfrd havaitsematta,silld vfldrinkAytokseen
voi
liittyd yhteistoimintaa,vdiirentfrmistfr,tietojentahallistaesittdmdttHjdttdmistdtai virheellistentietojen
esitt5mistdtaikka sisdisenvalvonnansivuuttamista.
r
nuodostammekdsityksentilintarkastuksen
kannaltarelevantistasisdisestdvalvonnastapystydksemme
olosuhteisiin
nfrhdenasianmukaiset
suunnittelemaan
muttaemmesiindtarkoitilintarkastustoimenpiteet
tuksessa,ettd pystyisimmeantamaanlausunnonyhdistyksensisdisenvalvonnantehokkuudesta.
.
arvioimmesovellettujentilinpditoksenlaatimisperiaatteiden
asianmukaisuutta
sekdjohdontekemienkirjanpidollistenarvioidenja niistiiesitettHvien
tietojenkohtuullisuutta.
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teemmejohtopddtoksen
siitd,onko hallituksenollut asianmukaista
laatiatilinpddtosperustuenoletukja teemmehankkimamme
seen toiminnanjatkuvuudesta,
perusteella
johtopddtilintarkastusevidenssin
toksensiitd,esiintyykosellaistatapahtumiintai olosuhteisiin
joka voi
liittyviiiiolennaistaepdvarmuutta,
antaa merkittdvddaihettaepdillfryhdistyksenkykydjatkaatoimintaansa.Jos johtopfrdtoksemme
on, ettd
olennaistaepiivarrnuuttaesiintyy,meiddntiiytyy kiinnittdfrtilintarkastuskertomuksessamme
lukijanhuomiotaepfrvarmuuttakoskeviintilinpddtoksessfr
esitettiiviintietoihintai,jos epdvarmruutta
koskevattiedot
eivdt ole riittdvid,mukauttaalausuntomme.Johtopfrdtoksemmeperustuvattilintarkastuskertomuksen
antamispdivddn
mennessdhankittuuntilintarkastusevidenssiin.
Vastaisettapahtumattai olosuhteetvoivat kuitenkinjohtaasiihen,etteiyhdistyspystyjatkamaantoimintaansa.
.
arvioimmetilinpAdtoksen,
kaikkitilinpHdtoksessd
esitettdvdttiedot mukaanlukien,yleistdesittfrmistapaa, rakennettaja sisdltodja sitd,kuvastaakotilinpddtossen perustanaolevialiiketoimia
ja tapahtumia
siten,ettd se antaa oikeanja riittdvdnkuvan.
Kommunikoimme
hallintoelinten
kanssamuun muassatilintarkastuksen
ja ajoituksesta
suunnitellusta
laajuudesta
sekii merkittdvistdtilintarkastushavainnoista,
mukaanlukienmahdollisetsisiiisenvalvonnanmerkittiivdtpuutteellisuudet,jotkatunnistam
me tilintarkastu
ksenaikana.
Muut rapoftointivelvoifteet
Muu informaatio
Hallitusvastaamuustainrformaatiosta.
Muu informaatiokdsittddvuosikertomuksen.
Tilinpiidtdstdkoskevalausuntommeei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme
on lukea muu informaatiotilinpddtoksen
tilintarkastuksenyhteydessdja tdtAtehdesseimme
arvioida,onko muu informaatioolennaisestiristiriidassatilinpdfrsuoritettaessahankkimammetietdmyksenkanssatai vaikuttaakose muutoinolevan
toksentai tilintarkastusta
'Velvollisuutenamme
virheellistd.
olennaisesti
laadittusen laatimiseen
on lisfrksiarvioida,onko vuosikertomus
sovellettaviensddnnostenmukaisesti.
ja tilinpddtoksentiedotovat yhdenmukaisiaja ettd vuosikertoLausuntonammeesitdmrne,etta vuosikertomuksen
mus on laadittutoimintakertomuksen
laatimiseensovellettaviensddnnostenmukaisesti.Jos teemme suorittamamme tyon perusteellajohtopddttiksen,ettii vuosikertomuksessa
on olennainenvirheellisyys,meiddn on
raportoitavatdstd seikaslta.MeillSei ole tiimdn asiansuhteenraportoitavaa.
4. huhtikuuta
2018
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