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Sievin kunnanvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Sievin kunnan hattinnon, kirianpidon ja titinpaatiiksen titikaudetta L:

1.1.2018 - 31.12.2018. Titinpeat6s sisdttiiS kunnan taseen, tutostaskelman, rahoitustasketman )- t
ja niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisaksi
titinpaatirkseen kuutuva konsernititinpaatiis siseltae konsernitaseen, konsernitutostasketman,
konsernin rahoitustaskelman ja niiden [iitetiedot.

Kunnanhattitus ja muut titivetvoltiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jarjestemisesta. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaet6ksen
laatimisesta ja siita, etta titinpeatijs antaa oikeat ja riittavet tiedot kunnan tutoksesta, tatou-
dellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaetiiksen laatimista koskevien saanniis-
ten ja maaraysten mukaisesti. Kunnanhatlitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa
tehneet selkoa kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan jdrjes-
tamiseste.

otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatiiksen jutkishattinnon hyvin
tilintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja rapor-
toimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa olemme selvitt6neet toimietinten
jasenten ja tehtavaalueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kunnan
sisiiisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan jiirjestiimisen asianmukaisuutta
otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niiste esitetyt setonteot. Lisak-
si otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta.
Otemme tehneet tarkastuksen riittevan varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu
[ain ja valtuuston paat6sten mukaisesti. Kirjanpitoa seke titinpaat6ksen taatimisperiaatteita,
sisettiia ja esittamistapaa otemme tarkastaneet riittavasse taajuudessa sen toteamiseksi, ettei
titinpaatiis sisetta otennaisia virheite eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hattintoa on hoidettu lain ja vattuuston paatijsten mukaisesti.

Kunnan sisainen vatvonta ja riskienhatlinta seki konsernivatvonta on jarjestetty asianmukai-
sesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan tilinpaatiis ja siihen kuuluva konsernititinpaatds on laadittu titinpeiitijksen laatimista
koskevien saanndsten ja meeraysten mukaisesti, Titinpaatds antaa oikeat ja riittavet tiedot
titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpHatiiksen hyviksymisesta ja vastuuvapauden myiintHmisesta

Esitamme titinpiiiittiksen hyvdksymisth.

Esitemme vastuuvapauden myiintemista titivetvottisitte tarkastamattamme tilikaudetta.

Sievissa 20.5.2019

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisii
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