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Tilint g:rk a sttrsker tomus

Sipoon kunnanvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Sipoon kunnan hallinnon, kidanpidonja tilinpiiiit6ksen tilikaudelta r.r. - 3r.rz.zo16. Tilin-
piiiittis sisliltiiii kunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot seki-talonsarvion toteutu-

misvertailun ja toimintakertomuksen. Liseksi tilinpaetds siseltee kunnan liikelaitoksen erillistilinpiiiitiiksen. Ti-

linpiiiittikseen kuuluva konsernitilinpaetds siseltaa konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoitus-

laskelman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kunnan hallinnostaja taloudenhoidosta tilikaudella. Kun-

nanhallitusja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksestaja konsernivalvonnan jarjestemisesta.

Kunnanhallitus ja kunnanjo'htaja vastaavat tilinpaatdksen laatimisestaja siita, etta tilinpeatiis antaa oikeatja

riittiiviit tiedot kunnan tullksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksestaja toiminnasta tilinpliit<iksen laatimis-

ta koskevien sllnn6stenja meereysten mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa

tehneet selkoa kunnan siilisen valvonnanja riskienhallinnan seki konsernivalvonnan jirjestimisestl.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, ki{anpidonja tilinpiiiit6ksen julkishallinnon hyvhn tilintarkastusta-

van mukaisesti olennaisten virheidenja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina.

Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittdneet toimielinten jlsenten ja tehtdviialueiden johtavien viranhaltijoiden

toiminnan lainmukaisuutta. Kunnan sishisen valvonnanja riskienhallinnan seki konsernivalvonnan jii{estiimi-

sen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niisth esitetyt selonteot.

Lishksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet

tarkastuksen riittlvln varmuuden saamiseksi siit6, onko hallintoa hoidettu lainja valtuuston paatdsten mukai-

sesti. Kirjanpitoa sekii tilinpiiitiiksen laatimisperiaatteita, sishlt6ija esittemistapaa olemme tarkastaneet riitte-

v?issii laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpiiiit6s sisilll olennaisia virheith eikii puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston piitiisten mukaisesti. Kunnan sislinen valvonta ja riskienhallinta

seki konsernivalvonta on jerjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan tilinpiiitiisja siihen kuuluva konsernitilinpiltbs on laadittu tilinphiittiksen laatimista ko-skevien silnntis-
tenja miiiir?iysten mukaisesti. Tilinpiiiittis antaa oiieatja riittevet tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta

asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta

Lousunnot tilinpiiiitdksen hAuiiksUmisestd jct uastuuuapouden mlliintdmisestri

Esitimme tilinpi?it6ksen hyv?iksymisti. Esitlmme vastuuvapauden mytint'imistii tilivelvollisille tarkastamal-
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tamme tilikaudelta.
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