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TILI NTARKASTUSKERTOTI US

Bioenergia ry:n jdsenille

Tilinpdiittiksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Bioenergia ry:n (y{unnus 247823F.91 tilinpeatoksen tilikaudelta

31.12.2019. Tilinpeatos sisaEie taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitamme, etta tilinpeatds antaa oikean ja riittavan kuvan yhdistyksen toiminnan

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaetoksen laatimista koske-

vien saannosten mukaisesti ja teyttad lakisaeteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintrrkastustavan mukaisesta.

Hyvdn tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintaftastajan

velvollisuudet tilinpeetoksen tilinta*astuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksesEi niiden Suornessa

noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olenF

rne teytElneet muut neiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Kesityksemrne mukaan olenF

me hankkineet lausuntomrne oerustaksi tarDeellisen meeren tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-

evidenssie.

TilinpSet66tai koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpeetOksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean la riittaven kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti ja taytted lakisaeteiset
vaatimukset. Hallitus vastaa myos sellaisesta siseisesta valvonnasta, lonka se katsoo tarpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpeatoksen, jossa ei ole vaarinkeytokseste tai virheesta johtuvaa olennaista
virheellisyytta.

Hallitus on tilinpeetoste laatiessaan velvollinen aryioimaan yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa ja

soveltuvissa tapauksissa esitamaen seikat, jotka liiwvet toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, ette tilin-
paetos on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. 'l-ilinpaetos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen

perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauftaa tai ei ole muuta realistista

vaihtoehtoa kuin tehde niin.
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Tilintarkastajan velvollisu udet tilinpiiiit6ksen tilintarkastuksessa

Tavoifteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko tilinpeetoksesse kokonaisuutena vedrin-

kaytdkseste tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyftd, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka

siseltaa lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso. mutta se ei ole tae siita. ette

olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilin-
tarkastuksessa. Virheellisyyksia voi aiheutua vaarinkaytokseste tai virheesta, ja niiden katsotaan

olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdesse voisi kohtuudella odottaa vaikuttiavan taloudellisiin
paatdksiin, joita keytt4at tekevet tilinpeatoksen perusteella.

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ette kaytamme ammatillista harkintaa
ja saiVtemme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

. Tunnistamme ja aNioimme vaarinkaytdksesta tai virheestd johtuvat tilinpeatoksen olennaisen

virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme naihin riskeihin vastaavia tilintarkastus-
toimenpiteita ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen meeren tarkoitukseen soveltu-

vaa tilintarkastusevidenssie. Riski siita, etta vaarinkayt6ksestd johtuva olennainen virheellisyys
jde havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta virheeste johtuva olennainen virheellisyys
jea havaitsematta, silla vaarinkaytokseen voi liittye yhteistoimintaa, vaarentamista, tietojen ta-

hallista esittamatta jattamista tai virheellisten tietojen esittamista taikka sisaisen valvonnan

sivuuttamista.

. Muodostamme kasiryksen tilintarkastuksen kannalta relevantista siseisesta vafuonnasta pys-

tyeksemme suunniftelemaan olosuhteisiin nehden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mut-

ta emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisaisen val-

vonnan tehokkuudesta.

o Arvioimme sovellettujen tilinpeatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon te-

kemien kirjanpidollisten arvioiden ja niiste esitettavien tietojen kohtuullisuutta.

. Teemme johtopaatoksen siita, onko hallituksen ollul asianmukaista laatia tilinpeatds perustuen

oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perus-

teella johtopeatoksen siit5, esiintyyk0 sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liitryvaa olennaista

epevarmuufta, joka voi antaa merkittavae aihetta epeilE yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa.

Jos johtopeetoksemme on, ettd olennaista epavarmuutta esiintyy, meiden teytyy kiinnittaa tilin-

tarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaatdksessa esi-

teftdviin tietoihin tai, .ios epevarmuutta koskevat tiedot eivet ole riiftevia, mukauttaa lausun-

tomme. Johtooaetoksemme oerustuvat tilintarkastuskertomuksen antamisoaivaan mennessa

hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin .iohtaa
siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. Arvioimme tilinpaetoksen, liitetiedot mukaan lukien, yleiste esittemistapaa, rakennetta ja sisal-

toe ja sita, kuvastaako tilinpeatos sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, ette se

antaa oikean ja riitteven kuvan.

Kommunikoimme halltntoelinten kanssa muun muassa tilintiarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja

ajoituksesta seka merkittavistd tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan

rnerkittavet puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
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muut raportointivelvoitteet

flluu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio kesittea toimintakertomukseen sisalryvan in-

formaation. Tilinpaetosta koskeva lausuntomme ei kata muutja informaatiotia.

velvollisuutenamme on lukea toimintiakertomukseen sisaftyva informaatio tilinpaatoksen tilintarkas-
tuksen yhteydessa ja tata tehdessemme arvioida, onko toimintiakertomukseen sisaltyvd informaatio
olennaisesti ristiriidassa tilinpeatoksen tai tilintarkastustia suoritettaessa hankkimamme tietemyksen
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellista. Velvollisuutenamme on lisaksi arvi-
oida, onko toamintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien saannosten mukaisesti.

Lausuntonamme esitilmrne, etta toimintakertomuksen ja tjlinpeetoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ette

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saanndsten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tyon perusteella johtopaatoksen, etta toimintakertomukseen sisaltyvassa
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meiden on raportoitava tasta seikasta. Meilla ei ole teman

asian suhteen raoortoitavaa.

Helsinki, 7.4.2020
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