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LuumHen kunnanvaltuustolle
Olemme tarkastaneet Luumiien kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpddtriksen titikaudetta
1.1.-31 .12.2019. Titinpiittis sisittdd kunnan taseen, tutostasketman, rahoituslasketman ja
niiden tiitetiedot sekii talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisiksi
titinpddtcikseen kuutuva konsernitilinpl5t<is sisittdd konsernitaseen, konsernitutoslasketman,
konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.
Kunnanhattitus ja muut titivetvo[liset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhatlitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan jdrjestdmisestii. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpddtciksen
laatimisesta ja siitd, ettl tilinpddttis antaa oikeat ja riittdvit tiedot kunnan tutoksesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpditciksen laatimista koskevien
siiiinnristen ja midriysten mukaisesti. Kunnanhatlitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet selkoa kunnan sisliisen vatvonnan ja riskienhaltinnan seki
konsernivatvonnan j drj estdmisesti.
Otemme tarkastaneet titikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpiiitdksen jutkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutokina. Hattinnon tarkastuksessa otemme selvittdneet

toimietinten jdsenten ja tehtdviatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisHisen valvonnan ja riskienhattinnan sekii konsernivalvonnan
jdrjestimisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niisti esitetyt setonteot. Lisiksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikee[tisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittHvdn
varmuuden saamiseksi siiti, onko hatlintoa hoidettu tain ja valtuuston pddt<isten mukaisesti.
Kirjanpitoa seki titinpiittiksen laatimisperiaatteita, sisattda ja esittdmistapaa otemme
tarkastaneet riittiivissi laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpddttis sisittd otennaisia
virheith eiki puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan ha[lintoa on hoidettu lain ja valtuuston piiittisten mukaisesti.
Kunnan sisliinen valvonta
asianmukaisesti.

ja riskienhattinta seki konsernivatvonta

on

jerjestetty

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

ja siihen kuutuva konsernititinpddtcis on laadittu titinpiHtriksen [aatimista
koskevien siiinncisten ja midrdysten mukaisesti. Titinpddtcis antaa oikeat ja riittiiviit tiedot
titikauden tutoksesta, tatoudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
Kunnan titinpddtcis

Lausunnot titinpliiittiksen hyvHksymiseste ja vastuuvapauden myiintHmisestH
Esitiimme titinpiitdksen hyvdksymisti.
Esitamme vastuuvapauden mydntiimistd titivetvotlisiIte tarkastamattamme titikaudetta.
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Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuutuu suomataiseen BDO-konserniin. Emoyhtiti BDO Oy on itsenainen jesen BDO lnternationat Limitedissa ja kuutuu
kansainvetisten itsen5isten BDO-jasenyhtitiiden verkostoon.
BDO

