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Revisionsberättelse
Till fullmäktige i Sibbo kommun
Vi har granskat Sibbo kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016.
Bokslutet omfattar kommunens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt tablå
över budgetutfall och verksamhetsberättelse. Bokslutet omfattar även särredovisat bokslut för kommunens
affärsverk. Till bokslutet hörande koncernbokslut består av koncernbalansräkning, koncernresultaträkning,
koncernens finansieringsanalys och noter till dem.
Kommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för kommunens förvaltning och skötseln av
ekonomin under räkenskapsperioden. Kommunstyrelsen och den övriga koncernledningen ansvarar för
styrningen av kommunkoncernen och ordnandet av koncernövervakningen. Kommunstyrelsen och
kommundirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om
kommunens resultat, dess ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet i enlighet med stadganden och
bestämmelser om upprättande av bokslut. Kommunstyrelsen och kommundirektören har i
verksamhetsberättelsen redogjort för ordnandet av kommunens interna kontroll och riskhantering samt
koncernövervakning.
Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god offentlig revisionssed
för att som resultat av granskningen rapportera om väsentliga fel och brister som uppdagats. Vid granskningen av
förvaltningen har vi utrett huruvida medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande tjänsteinnehavarna för
uppgiftsområdena verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen och riskhanteringen
samt koncernövervakningen i kommunen har ordnats på behörigt sätt har beaktats redogörelsen för dem i
verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat riktigheten i uppgifterna som givits om grunderna för
statsandelarna. Vi har utfört granskningen för att tillräckligt tillförlitligt försäkra oss om huruvida förvaltningen
skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättandet av bokslutet, dess innehåll
och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel
eller brister.

Granskningens resultat
Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens interna kontroll och
riskhantering samt koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt.
Uppgifterna som givits om grunderna för statsandelarna är riktiga.
Kommunens bokslut och det tillhörande koncernbokslutet är upprättade enligt stadganden och bestämmelser om
upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens resultat,
ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet.

Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
Vi förordar att bokslutet godkänns. Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss
granskade räkenskapsperioden.
Sibbo den 25 april 2017
PwC Julkistarkastus Oy
Revisionssamfund
Outi Koskinen
PwC Julkistarkastus Oy, revisionssamfund, PB 1015 (Östersjötorget 2), 00101 HELSINGFORS
Tfn 020 787 7000, fax 020 787 8000, www.pwc.fi
Hemort Helsingfors, FO-nummer 1064970-0

2 (2)

OFR/CGR

