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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Medialthetys Sanansaattaj at ry : n j asenille

Tilinp astoksen tilinta rkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Medialthetys Sanansaattaj at ry :n (Y-tunnus 0202008-0) tilinpaatcksen
tilikaudelta 1 .1.-31.12.2020. Tilinpaat6s sisaltaa taseen, tuloslaskelman j a liitetiedot.

Lausuntonamme esitanme, effi tilinpaatos antaa oikean ja riittavan kuvan yhdistyksen toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koske-
vien s5inndsten mukaisesti j a tftytfaa lalkisaateiset vaatimuksct.

Lausunnon perustelut

Olemme  suorittaneet tilintarkastuksen  Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan  mukaisesti.
Hyvani tilintarkastustavan mukalsia velvomsuuksiarnme kuvataan tarkemmin kohdassa rj/7.#/¢rhas/cz/.a#
veh;o#jszfc&cJe/ /j/i.#p&ji/Ode.e73 /I./i"/c!rhas'/ztdsessa.  0lemme riippumattomia yhdi styks esta niiden Suomes-
sa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, j otka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta j a
olemme tayttaneet muut nalden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.  Kasityksemme mu-
kaan olemme hankkineet lausuntomme penistaksi tarpeellisen mafiran tarkoitukseen soveltiIvaa tilintar-
kastusevideussia

Tilinpaat6sta koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpaat6ksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saarm6sten mukaisesti ja tayttaa lakisaateiset
vaatimukset. Hallitus vastaa my6s sellaisesta sisalsesta valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi
voidckseen  laatia tilinpaatoksen, jossa  ei  ole vaalnkayt6ksesta tat  virheesta johtuvaa olennaista
virheellisyytta.

Hallitus on tilinpaat6sca laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa
ja soveltuvissa tapauksissa esittamaan seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,  effi
tilinpaat6s on laadittu toimiman j atkuvuuteen perustuen. Tilinpaat6s laaditaan toiminnan j atkuvuu-
teen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realis-
tista vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkastaj an velvollisuudet tilinpaat6ksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siha, onko tilinpaat6ksessa kokonaisuutena vaa-
rinkayt6ksesca tai  virheesfa johtuvaa olennalsta virheellisyytta,  seka antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisaltaa lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitfty
etta  olennainen  virheellisyys  aina  havaltaan  hyvan  tilintarkastustavan  mukalsesti  suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksia voi aiheutua vafirinkaytcksesta tai virheesta, j a niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
paatoksiin, j oita kayttaj at tekevat tilinpaatcksen perusteella.
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Hyvan tilintarkastustavan mukalseen tilintarkastukseen kuuluu, etch kaytamme armiatillista harkin-
taa ja sailyfamme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen aj an. Lisziksi :

•        Tunnistamme ja arvioimme vaarinkaytoksesca tai virheesta johtuvat tilinpaat6ksen olemaisen
virheellisyyden riskit, suunrittelemme j a suoritamme nalhin riskeihin vastaavia tilintarkastus-
toimenpiteifa ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen sovel-
tuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siita, etta vaarinkaytoksesca j ohtuva olermainen virheelli-
syys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta virheesfa johtuva olermainen virheel-
iisyys j aa havaitsematta, silla vaarinkaytokseen voi liitrya yhteistoimintaa, vaarentanista, tie-
tojen tahallista esittanatfa jattamista tai virheellisten tietojen esittanista talkka sisaisen val-
vonnan sivuuttamista.

Muodostamme kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisalsesta valvormasta pysty-
aksemme suurmittelemaan olosuhteisiin nalden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mut-
ta emme siiha tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisaisen val-
vonnan tehokkuudesta.

Arvioimme  sovellettujen tilinpaatcksen  laatimisperiaatteiden  asianmukaisuutta  seka johdon
tekemier.. ki± anpidollisten arvioiden j a niista esitettavien tietojen kohtuulhsuutta.

Teemme j ohtopaatoksen siita, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaatos perustuen
oletukseen toimirman j atkuvuudesta, j a teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perus-
teella j ohtopaatoksen siifa, esiintyyk6 sellaista tapahtumiin tat olosuhteisiin liittyvaa olennais-
ta epavamuutta, joka voi antaa merkittavat aihetta epailla yhdistyksen kykya jatkaa toimin-
taansa.  Jos johtopaat6ksemme on, effi olennaista epavarmuutta esiintyy, meidan taytyy kiin-
niffia tilintarkastuskertomuksessamme lukij an huomiota epavamuutta koskeviin tilinpaat6k-
sessa esitetcaviin tietoihin tat, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole riimavia, mukauttaa
lausuntomme. Johtopaatoksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispaivaan men-
nessa hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastalset tapahtumat tat olosuhteet voivat kuitenkin
j ohtaa siihen, ettei yhdistys pysty j atkamaan toimintaansa.

Arvioimme  tilinpaat6ksen,  kalkki  tilinpaatcksessa  esitettavat  tiedot  mukaan  lukien,  yleista
esittamistapaa, rakennetta ja sisalt6a ja sita, kuvastaako tilinpaat6s sen perustana olevia liike-
toimia ja tapahtumia siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan.

Kommunikoimme hallintcelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
aj oituksesta seka merkittavista tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisalsen valvoman
merkittavat puutteelli suudet, j otka tunnistamme tilintarkastuksen alkana.

Hyvinkaalla 16. palvana huhtikuuta 2021
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