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Pornaisten kunnanvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Pornaisten kunnan haltinnon, kirjanpidon ja titinpiiiit<5ksen tilikaudetta
1.1.-31 .17.2019. Titinpddtcis sisettaa kunnan taseen, tuloslasketman, rahoituslasketman ja
niiden iiitetiedot sekii talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisliksi
titinpiiiittikseen kuuluva konsernitilinpiiiitds sisijttiiii konsernitaseen, konsernituloslasketman,
konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhallitus ja muut titivelvotliset ovat vastuussa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan jdrjestamisesta. Kunnanhatlitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpiiiitdksen
laatimisesta ja siitii, ettii titinpiiiitcis antaa oikeat ja riittiivbt tiedot kunnan tutoksesta,
taloudetUsesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatirksen laatimista koskevien
sddnnijsten ja miiliriiysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet selkoa kunnan sisiiisen valvonnan ja riskienhaltinnan sekii
konsernivatvonnan jbrjestiimisestli.

Olemme tarkastaneet tilikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpiilitoksen jutkishatlinnon hyvdn
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme setvittlineet
toimielinten jlisenten ja tehtiivdatueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisdisen valvonnan ja riskienhatlinnan sekti konsernivatvonnan
jiirjestdmisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen h uomioon
toimintakertomuksessa niistii esitetyt selonteot. Lisiiksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittavAn
varmuuden saamiseksj siit;i, onko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston piiiitcisten mukaisesti.
Kirjanpitoa sekb titinpiiiitciksen laatimisperiaatteita, sisiitt6ii ja esittiimistapaa olemme
tarkastaneet riittbviissii laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpiilit<is sisitki otennaisia
vi rheitii eikli puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hatlintoa on hoidettu tain ja valtuuston paatosten mukaisesti.

Kunnan sisdinen valvonta ja riskienhattinta sekii konsernivalvonta on jarjestetty
asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan titinpaatiis ja siihen kuuluva konsernititinpiiiitris on laadittu titinpiiiitoksen laatimista
koskevien s6Snntjsten ja m2iliriiysten mukaisesti. Titinpiilitcis antaa oikeat ja riirtavat tiedot
titikauden tuloksesta, taloudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnalta.

Lausunnot tilinpli5tdksen hyvliksymisestH ja vastuuvapauden myiint5misestd

Esjtamme ti tinpddtriksen hyviiksymistli.

Esitiimme vastuuvapauden myontiimjstii titivetvotlisitte tarkastamaltamme titikaudetta.

Pornaisissa 12.5.2020
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8Do Audiator oy {Y'tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDo'kon5erniin, Emoyhtid BDo Oy on itsn;inen jasen BDo Intemational Limitedisse ja kuu(uu
kansainvalisten itsnAisten BDO-jAsenyhtiijiden verkostmn.
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