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TILINTARKASTUSKERTOA{US 20 1 9

Ruokolahden kunnanvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Ruokotahden kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpdatriksentitikaudelta 1 -1 .-31..12.2019. Titinpddttis sisittdi kunnan taseen, tutostasketman,
rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot sekd talousarvion toteutumisvertailun ja
toimintakertomuksen. Lisdksi titinpddtdkseen kuutuva konsernititinphdtris sisdttii
konsernitaseen, konsernitutostasketman, konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.

Kunnanhatlitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudelta. Kunnanha[titus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonseinin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jirjestdmisestd. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat tilinpaatciksen
laatimisesta ja siitii, ettd titinpaiitcjs antaa oikeit ja riittdvdt tiedot kunnan tutoksesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasia titinpddtciksen laatimista koskevien
siiiinntisten ja miiiirhysten mukaisesti. Kunnanhatlitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisiiisen valvonnan ja riskien-hattinnan sek6
konsernivatvonnan jirjestdmisest6.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpddt<iksen jutkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden- ia puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittiineet
toimietinten jiisenten ja tehtaveatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisiiisen valvonnan ja riskienhattinnan seki konsernivalvonnanjdrjestiimisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niistii esitetyt selonteot. Lisdksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittiiviin
varmuuden saamiseksi siitii, onko haltintoa hoidettu tain ja valtuuston pidttisten mukaisesti.
Kirjanpitoa sekE titinpddtdksen laatimisperiaatteita, sisdtttiii ja esittiimistapaa otemme
tarkastaneet riittevassii [aajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpddtds sisiitid otennaisia
virheitd eikii puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hattintoa on hoidettu lain ja vattuuston pditcisten mukaisesti.

Kunnan sisiinen valvonta ja riskienhaltinta sekii konsernivatvonta on
asianmukaisesti.

jHrjestetty

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan titinpiidtds ja siihen kuutuva konsernititinpddt<is on taadittu titinpddt6ksen laatimista
koskevien siiiinntisten ja mddrrdysten mukaisesti. Titinpddtcis antaa oikeat ja riittdvht tiedot
titikauden tuloksesta, tatoudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinp5litiiksen hyveksymiseste ja vastuuvapauden mytintHmisest5

Esitiimme titinpdiittiksen hyvdksymistH.

Esitiimme vastuuvapauden my6ntiimist6 titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.

Ruokotahdetta 3.4.2020
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