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lahden kunnanvaltuustolle
ja titinpaetdksen titikaudetta
si$ttea kunnan taseen, tulostasketman, rahoitustasketman ja

Otemme tarkastaneet Lapintahden kunnan hattinnon, kirjanpidon

1.1.-31.17,2018. Titinpaatiis

niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi
titinpaattikseen kuuluva konsernititinpaetds sisattae konsernitaseen, konsernitutostaskelman,
konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.

Kunnanhaltitus ja muut titivelvottiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ia
konsernivatvonnan jarjestamiseste. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaatdksen

taatimisesta ja siite, etta titinpeatds antaa oikeat ia riittavat tiedot kunnan tutoksesta,
tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpdiit<iksen laatimista koskevien
slidLnntjsten ja maaraysten mukaisesti. Kunnanhatlitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka
konsernivatvonnan jerjestemiseste.

ja titinpaatdksen jutkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuken tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet
toimietinten jdsenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhatlinnan sekd konsernivatvonnan
Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirianpidon

jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet

ottaen

huomioon

toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien

perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta, Otemme tehneet tarkastuksen riittavan
sii6, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston peatdsten mukaisesti.
Kirjanpitoa sekii titinpditiiksen laatimisperiaatteita, sisatt6a ja esittamistapaa otemme
tarkastaneet riittavasse laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds sisiittli otennaisia
virheite eika puutteita.
varmuuden saamiseksi

Tarkastuksen tu lokset
Kunnan hattintoa on hoidettu lain ja valtuuston paatdsten mukaisesti.

Kunnan sisainen valvonta

ja

riskienhattinta seke konsernivatvonta on

jarjestetty

asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan titinpaet6s ja siihen kuuluva konsernititinpaat6s on taadittu titinpeatdksen taatimista
koskevien sddnnijsten ja maaraysten mukaisesti. Titinpaatds antaa oikeat ja riittavat tiedot
titikauden tutoksesta, tatoudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpHltiiksen hyvaksymisestH ja vastuuvapauden myiintemisestH
Esitdmme tilinpaat6ksen hyvaksymista.
Esitamme vastuuvapauden mytjntamista titivelvottisitte tarkastamattamme tilikaudetta.
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