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Olemme tarkastaneet Sievin kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen titikaudetta
1.1.2017 - 31 ,12,7017 . Titinpäätös sisättää kunnan taseen, tutostaskelman, rahoituslasketman
ja niiden tiitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi

titinpäätökseen kuutuva konsernititinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernitulostaskelman,
konsernin rahoituslaskelman ja niiden tiitetiedot.
Kunnanhattitus ja muut tilivetvotliset ovat vastuussa kunnan hältinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan järjestämisestä. Kunnanhattitus ja kunnaniohtaia vastaavat tilinpäätöksen
laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaä oikeat ia riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudetlisesta asemästa, rahoituksesta ja toiminnästa titinpäätöksen [aatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kunnanhaltitus ja kunnanjohtajä ovat toimintakertomuksessa
tehneet selkoa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhaltinnan sekä konsernivatvonnan järjestämi5e5tä.

Olemme tarkastaneet tilikauden haltinnon, kirianpidon ja titinpäätöksen jutkishattinnon hyvän
tilintarkastustävan mukäisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hatlinnon tarkastuksessa olemme setvittäneet toimielinten
jäsenten ia tehtäväatueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kunnan
sisäisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekä konsernivatvonnan iärjestämisen asianmukaisuutta
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäk.
si olemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietoien oikeettisuutta.
Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hauintoa hoidettu
lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä ti(inpäätöksen laatimisperiaatteita,
sisättöä ia eiittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä taajuudessa sen toteamiseksi, ettei
titinpäätös sisättä otennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan hallintoa on hoidettu tain ia vattuuston päätösten mukaisesti.
Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhaltinta sekä konsernivatvonta on järiestetty asianmukai-

sesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan titinpäätös ja siihen kuuluva konsernititinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimjsta
koskevien säännösten ja määräysten rnukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeit
ia riirtävät tiedot
titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme titinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuwapauden myöntämistä tilivelvoltisiue tarkastamattamme tilikaudelta.
Sievissä 25.5.2018
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