
TILINTARKASTUSKERTOiIUS

Erityistoimih€nkil6t ET ry:n jesonille

Tilinpelt6ksan tilintarkastus

Lrusunto

Olen tilintarkastanLrt Erityistoimihenkilot ET ry:n (Y-tunnus 0820197-7) tilinpaiatoksen tilikaudelta 1.1.11.12.2021.lllinpeatds

si*ftee taseen ja tuloslaskelman seka liitetiedot.

Lausuntonani esiten, efta tilinpgatds antaa oikean ja riittevan kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta

asemasta Suomessa voimassa oleMen tilinpaetoksen laatimista koskevien seennosten mukaisestija tayttea lakisaateiset

vaatimukset.

Lausunnon peruatelut

Olen suorittanut tjlintarkastuksen Suomessa noudaEttavan hyven tlintarkastustavan mukaisesti. Hyvdn tilintarkastustavan

mukaisia \elvollisuuksiani kuvalaan tarkemmin kohdassa Tilintafuastajan velvollisuudet flinpeatoksen tlinfalkasruksessa. Olen

riippumaton yMistykseste niiden Suomessa noudatettavien eetisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani

tilintarkastusta ja olen teyftlnyt muut neiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuubni. Kesitykseni mukaan olen hankkinut

lausuntoni perustaksi tarpeellisen maaran brkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssie.

TilinpaetostA koskevat hallitukaen volvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpaatoksen laalimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittaven kuvan Suomessa voimassa olevien

tilinpeatoksen laatimista koskevien saennosten mukaisesti ja tayttee lakiseeteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myds

sellaisesta sisaiseste valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpeatoksen, jossa ei ole

vagrinkeytokseste tai virheeste johtuvaa olennaista virheellisyytta.

Hallitus on $linpeetdsta laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esiftamaan seakat, jotka liittyvat toiminnan jafl(uvuuteen ja siihen, etta tilinpaatos on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpeatos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai

sen toiminta lakkauttaa taiei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpdltOksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko lilinpaAtdksessa kokonaisuutena vaarinkgytoksesta tai

virheesta johtuvaa olennaista virheellisyytta, seka antaa tilintarkastuske(omus, joka sisaltea lausuntoni. Kohtuullinen

varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siita, etta olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvan

tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksia voi aiheutua vaerinkeytoksesta tai

virheesta, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdesse voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan

taloudellisiin paatdksiin, joita kaytt4et tekevat tilinpeatoksen perusteella.

HyvAn tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ette keytdn ammatillista harkintaa ja sailytan ammatillisen

skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Liseksi:

. Tunnistan ja arvioin vaarinkaytdksesta tai virhee$a johtuvat tilinpaatoksen olennaisen virheellasyyden riskit,

suunnittelen ja suoritan naihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita ja hankin lausuntoni perustaksi

tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siite, etta vaerinkaytoksesta johtuva

olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siite, etta virheesta johtuva olennarnen

virheellisyys jee havaitsematta, silla vearinkeytokseen voi liittyA yhteistoimintaa, v6erentamista, tietojen tahallista

esittamatta jAttemistA tai virheellisten tietojen esittamista taikka sisaisen valvonnan sivuuttamista.
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. Muodostan kesityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta pystyakseni suunnittelemaan

olosuhteisiin nehden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en saina tarkoituksessa, etta pystyisin

antamaan lausunnon yhdistyksen siseisen valvonnan tehokkuudesta.

. Arvioin sovellettujen lilinpeatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemien ki4anpidollisten

arvioiden ja niist6 esitettavien tietojen kohtuullisuutta.

. Te€n johtopaatoksen siita, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tillnpeat6s perustuen oletukseen toiminnan
jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopaatoksen siita, esiintyykd sellaista

tapahtumiin tai olosuhteisiin liiftyvea obnnaista epavarmuutta, joka voi antaa merkittavaa aihetta epAilla

yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtopaatokseni on, etta obnnaista epevarmuutta esiintyy, minun

taytyy kiinnittAe tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaat6ksessa

esitettaviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole riittdvia, mukauttaa lausuntoni. Johtopeatdkseni

perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispaivean mennessa hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset

tapahtumat tai olosuhteet volvat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. Arvioin tilinpaatoksen, kaikki tilinpeatoksessa esitettavat tiedot mukaan lukien, yleista esittamistapaa, rakennetta

ja sisatoa ja sita, kuvastaako tilinpeatds sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, ette se antaa oikean

ja rifiavan kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekd

merkifrevista tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan merkittdvat puutteellisuudet, jot(a

tunnistan tilintarkastuksen aikana.


