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Tl LINTARKASTUSKERTOI,TUS 201 E
Kangasnlemen kunnanvaltuustolle
Otemrne tarkastaneet Kangasnlemen kunnan hallinnon, kirJanpidon Ja titintriatiiksen titikaudctta 1.1.-

31.12.2018. Tltlnpaatiis sisatte5 kunnan taseen, tut$laskehan, r&hoituslaskelman Ja niiden tlitetiedot seke
tatoGaMon toteuturnisvertailun ja tolmlntakertomuksen. Titinpe:itiikseen kuulwa konsernititinp:iatds
sis:ittaa konsemltaseen, konsernitutoslasketman, konsemln rdholtuslasketman Ja niiden tiitetledot.
f\unnanhallttus Ja muut tilivelvotliset ovat vastuussa kunnan hatlinnosta ja tatordenhoidosta tltlkaudetta.
Kunnanha[ttus Ja muu kons€rnijohto vastaavat kuntakonsernin ohrauksesta ja koflsernivatvonnan
jarj6tiimise6tii. runnanhaltitr.E ja kunnaniohtaia vastaavat titinpaatdksen taatimisesta ja stita, etta
titinpeat(h antaa otkeat Ja riittiivet tiedot kunnan tolminnan tutoks$ta ja tatoudelllsesta asemasta
titlnpeiitaiksen taatlmista koskevien siiennihten ,a r*ieriiysten mukaisesti. KunnanhattitB ,a kunnanJohtaja
ovat toimlntakertomuksessa tehneet s€tkoa kunnan slsiilsen valvonnan ja riskienhallinnan sekii

kons€mivat\onnan rarjestamkesE,
Olemrn€ tarkastanect titikauden hallinnon, kirjanpldon Ja tltlnf*iatiiksen jutkishatllnnon lryviin
tillntarkastustavan mukaisestl otennalsten virheiden ja puutteiden havalts€mis€ksi ia raportoimlsekst
tarkastuksen tulokina. Haulnnon tarkastuksessa olernme selvlttaneet tolmietinten Jesenten Ja
tehtav:ialuelden Johtavien viranhaltiJolden tolmlnnan lainmukaisuutta. Kunnan slsaBen valvonnan ja
rlsktenhattlnnan seke konsernlvatvonnan Jiirj$tamisen aslanmukaBuutta otemme tarkastan€et ottaen
huomloon tolmlntakertomuks€ssa nilsui esitetyt relonteot. Lisiikst otemrne tarkastaneet vattionosuukslen
perEteista annetturen tietojen olkeetllsuutta. otemme tehneet tarkastuken riitteven varmuuden
saamiseksi slitii, onko hattintoa hoidettu taln ra valtuuston paatiisten mukalesti. Xlrjanpltoa sekii
tltlnp5etiiksen taatimisperiaattelta, ils:iltiie ja eiltt5mistEpaa otemrfle tarkastan€et riittavasa laaJuudessa
sen toteamlseksi,

Ta rkastu

ettel tltlntEatah sisiitH olennaBla virtteiui eika puutteita.

ksen tu loks€t

Kunnan hattintoa on hoidettu lain ia valtuuston
Kunnan $selnen valvonta

pietthten mukaiserti.

ja rlskienhattlnta seka konremlvatvonta on jarj4tetty aslanmukaisesti.

Valtlonosuuksten perusteista annetut tledot ovat olkeita.

Kunnan titlnp:i,etiis ja siihen kurtuva konsernititinpaatiis on taadittu titintEatiiksen laatimista koskevien
seenr*i6ten Ja nEeraysten mr*alsesti. Titinp:ie$6 antaa oikeat ja riittavat tledot titikauden tutoks€sta,
tatoudeltl3esta asema3ta, rahoitr*sesta ra toiminnasta.

Lausunnot tillnpSStiiksen hlv5krymlsestil Ja vastuwapaudcn my6ntHmlsesti
EstemnE tl tl npiiSttik5en hwaks,ymlste.
Esitemme vastuwapauden my6ntiimista tlthelvottisilte tarkastamattamm€ titikaudetta.
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