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Lapinlahden kunnanvaltuustolle
Otemme tarkastaneet Lapintahden kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen titikaude(ta

1 .1 .-31 .12.7017 . Titinpiiiit<is sisiittiiii kunnan taseen, tutoslasketman, rahoitustasketman ja
niiden [iitetiedot seka talousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Liseksi

titinpaat6kseen kuutuva konsernititinpaatds sisaltee konsernitaseen, konsernitulostaskelman,
konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.
Kunnanhattitus ja muut titivetvolliset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhaltitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jerjestamiseste. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaat6ksen
taatimisesta ja siite, etta titinpeatds antaa oikeat ja riittavat tiedot kunnan tutoksesta,
taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatiiksen taatimista koskevien
siiiinntjsten ja mdiriysten mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisiiisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka
konsernivatvonnan jiirjestiimisestii.

ja titinpaat6ksen julkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet
toimietinten jbrsenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan siseisen valvonnan ja riskienhattinnan sekii konsernivatvonnan
Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon

jarjestamisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet

ottaen

huomioon

toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisbksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien

perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittavan

varmuuden saamiseksi siita, onko hatlintoa hoidettu lain ja vattuuston paatijsten mukaisesti.

Kirjanpitoa seka titinpeatdksen taatimisperiaatteita, sisettda ja esittamistapaa otemme
tarkastaneet riittliviissii laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpeat6s sisillii otennaisia
virheita eike puutteita.
Tarkastuksen tulokset
Kunnan hattintoa on hoidettu tain ja valtuuston peattisten mukaisesti.

Kunnan sis5inen vatvonta

ja

riskienhattinta seka konsernivatvonta

on

jarjestetty

asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan titinpaat6s ja siihen kuutuva konsernititinpaat6s on laadittu titinpaetdksen laatimista
koskevien seenn6sten ja mddriiysten mukaisesti. Tilinpeetds antaa oikeat ja riittevat tiedot
titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpHHtiiksen hyvdksymisestH ja vastuuvapauden myiintHmiseste
Esitamme titinpaatdksen hyvaksymista.
Esitamme vastuuvapauden mytintamista titivetvottisitte tarkastamaltamme titikaudetta.
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