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otemme tarkastaneet ,'laatahden kunnan hathnnon, kirjanpidon ja tjtinpaetdken
titikaudetta 1.'1.3'1.12.2018. Titinpaet6s sisattAa kunnan taseen, tutoslaskelman,
rahoitustaskelman ja niiden tiitetiedot seka tatousaMon toteutumisvertailun ja
toimjntakertomuken. Lisek5i titinpeetih sisettea kunnan tiiketaitoksen
erittistitinpeatirksen. Titinpaetirkseen kuutuva konsernititinpeatijr sisattae konsernitaseen,
konsernitutostaskelman, konsernin rahoitustasketman ia niiden tjitetiedot.

Kunnanhattitus ja muut titivelvoltiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ia
taloudenhoidosta titikaudetta, Kunnanhattitus ja muu konserniiohto vastaavat
kuntakonsernin ohjauksesta ja kon5ernivaLvonnan jarjes6mis6ta. Kunnanhattitus ia
kunnanjohtaia vastaavat titinpaetijksen taatimisesta ja siite, ettS titinpaatirs antaa oikeat
ja riittavat tiedot kunnan tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ia
tojminnasta titinpeetdk5en laatimista koskevien seanniisten ia mearaylten mukaisesti.
Kunnanhathtus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan
5iseisen valvonnan ja riskienhaltinnan 5eke konsernivaLvonnan jerjestamise5ta.

Olemme tarkastaneet tilikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatdken jutkishallinnon
hyvan tilintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havajtsemisek5i
ia raportoimiseksi tarkartuk5en tutokina. HalLinnon tarkastukessa otemme retvitteneet
toimielinten jasenten ja tehtevaalueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisaisen vatvonnan ia riskienhaltinnan sekii konsernivatvonnan
iariestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niist5 esitetyt setonteot. LisAki otemme tarkastaneet
vaLtionosuuksien perusteista annettujen tietoien oikeetlisuutta. Olemme tehneet
tarkastuksen riittevan varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu tain ja
vaLtuuston peettisten mukaisGti. Kirjanpitoa seka titinpaatbksen laatimisperiaatteita,
sis5tt6e ja erittemistapaa olemme tarkastaneet riittavassa hajuude5sa sen toteamiseksi,
ettei tiLinpaetd5 sisatta olenoaisia virheite eike puuttejta.

Tarkastukien tuloklet

Otennaisimmat ytityket toteutuivat l,{aatahden-Korsnasin terveyskeskuken
maarerahojen, 0,2 mitj. euroa ja Kunnan koututoimen mearerahojen, 0,2 milj. euro,
oralta. Muilta osin kunnan haltintoa on hoidettu tain ja vaLtuuston peatitten mukaisEti.

Kunnan siiainen vatvonta ja riskienhattinta sek5 konsernivatvonta on j5rjestetty
asianmukaiserti.

Vattionoruuk5ien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan titinpa,tais ja siihen kuutuva konsernititinpaatds on laadittu titinpaAtdksen
laatimista koskevien saanniisten ia maAriiysten mukaise5ti. Titinpaatijs antaa oikeat ja
riittavet tiedot titikauden tutokesta, tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ia
toiminnasta.
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Laulunnot tlllnpeltirken hyvHksymlrerte ra vaituuvapauden mytintemlses6

Esltemme titinpdetdken hyvaksymiste.

Esitamme vastuuvapauden myiintemista titivelvotlisitte tarkastamattamme titikaudetta,
edetlytteen, etta kunnanvaltuusto hyvaksyy tarkastuksen tulokGsa mainitut ytitykset.
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