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TI LI NTARKASTU SKERTOMUS

Zimbabwen Aids-orvot ry:n jäsenitte

Ti lin päätöksen ti li ntarkastus

Lausunto

Otemme titintarkastaneet Zimbabwen Aids-orvot ry:n (y-tunnus 2549712-1) titinpäätöken titikaudetta 1.1.-
31 .12.2017 . Titinpäätös sisättää taseen, tutostasketman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että titinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan
tutoksesta ja tatoudettisesta asemasta Suomessa voimassa otevien titinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Otemme suorittaneet titintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän titintarkastustavan mukaisesti. Hyrän
tilintarkastustavan mukaisia vetvoltisuukiamme kwataan tarkemmin kohdassa Tilintarkostajan
velvollisuudet tilinpiiötöken tilintarkostukesso. Otemme riippumattomia yhdistykestä niiden Suomessa
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvotlisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme
hankkineet lausuntomme perustaki tarpeeltisen määrän tarkoitukeen soveltwaa titintarkastusevidenssiä.

Ti li npäätöstä koskevat hal lituksen velvol lisu u det

Hallitus vastaa titinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa
voimassa otevien titinpäätöksen [aatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää takisääteiset
vaatimukset. Hattitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä vatvonnasta, jonka se katsoo tarpeeltiseksi
voidakseen taatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa otennaista
virhee[lisyyttä.

Haltitus on tilinpäätöstä laatiessaan vetvottinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka tiittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja'siihen, että
titinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Titinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista
vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuu[[inen varmuus siitä, onko titinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheetlisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisättää lausuntomme. Kohtuutlinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että
olennainen virheeltisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
titintarkastuksessa. Virheettisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan otennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudetta odottaa vaikuttavan taloudeltisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät titinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen titintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säitytämme ammatitlisen skeptisyyden koko titintarkastuksen ajan. Lisäksi:

o tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat titinpäätöksen otennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia
titintarkastustoimenpiteitä ja hankimme [ausuntomme perustaksi tarpeetlisen määrän
tarkoitukseen sovettuvaa titintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva
olennainen virheetlisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sittä väärinkäytökseen voi tiittyä yhteistoimintaa,
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väärentämistä, tietojen tahaltista esittämättä jättämistä tai virheettisten tietojen esittämistä
taikka sisäisen vatvonnan sivuuttamista.

. muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta retevantista sisäisestä vatvonnasta
pystyäksemme suunnittetemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen
vatvonnan tehokkuudesta.

o arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon
tekemien kirjanpidottisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

r teemme johtopäätöksen siitä, onko haltituksen ottut asianmukaista laatia titinpäätös perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin tiittyvää
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäittä yhdistyksen kykyä jatkaa
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että otennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme tukijan huomiota epävarmuutta koskeviin
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ote riittäviä,
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

o arvioimme tilinpäätöksen, kaikki titinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yteistä
esittämistapaa, rakennetta ja sisättöä ja sitä, kuvastaako titinpäätös sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hatlintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuken suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä titintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdoltiset sisäisen vatvonnan
merkittävät puutteetlisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuken aikana.

Muut raportoi ntivelvoitteet

Muu informaatio

Hattitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisättyvän
informaation. Titinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Vetvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisättyvä informaatio tilinpäätöksen
tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisättyvä
informaatio otennaisesti ristiriidassa titinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin otevan otennaisesti virheetlistä. Vetvotlisuutenamme on
tisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen taatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuken ja titinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen taatimiseen sovetlettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteetta johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisättyvässä
informaatiossa on otennainen virheetlisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meittä ei ote tämän
asian suhteen raportoitavaa.

Hetsingissä 11. huhtikuuta 2018
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