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Pihtiputaan kun nanvaltuusto[[e
Olemme tarkastaneet Pihtiputaan kunnan hatlinnon, kirjanpidon ja titinpäätöksen tilikaudetta
1.1.-31.12.2018. Titinpäätös sisältää kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustaskelman ja

niiden liitetiedot sekä tatousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi
titinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisättää konsernitaseen, konsernitutoslasketman,
konsernin rahoitustaskelman ja niiden tiitetiedot.
Kunnanhaltitus ja muut tilivetvottiset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja tatoudenhoidosta
tilikaudetta. Kunnanhatlitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnanhatlitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpäätöksen
laatimisesta ja siitä, että titinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta,
taloudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä
konsernivalvonnan j ärjestämisestä.
Otemme tarkastaneet tilikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpäätöksen jutkishattinnon hyvän
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Ha[[innon tarkastuksessa olemme setvittäneet

toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisäisen vatvonnan ja riskienhaltinnan sekä konsernivalvonnan
järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeetlisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän
varmuuden saamiseksi siitä, onko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston päätösten mukaisesti.
Kirjanpitoa sekä titinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisättöä ja esittämistapaa otemme
tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpäätös sisättä olennaisia
virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan haltintoa on hoidettu tain ja valtuuston päätösten mukaisesti
Kunnan sisäinen valvonta

ja riskienhaItinta sekä konsernivatvonta on järjestetty

asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

ja siihen kuutuva konsernititinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista
ja määräysten mukaisesti. Titinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot
titikauden tutoksesta, taloudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
Kunnan titinpäätös

koskevien säännösten

Titinpäätöksessä on esitetty kunnan myöntämä takaus Keski-Suomen Verkkohotding Oy:tte
5 621 216,57 euroa ja yhtiön osakkeiden hankintameno 68 655 euroa. Yhtiön epävarmasta
rahoitustilanteesta johtuen takaus ja omistus yhtiöön muodostavat kunnalte tatoudettisen
riskin, jolla realisoituessaan voi otla merkittävä vaikutus kunnan kykyyn vastata sitte laissa
säädetyistä tehtävistä.

8DO Audiator Oy (Y.tunnus 0904285'6) kuutuu suomataiseen BDO-konserniin. Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO lnternationat Limitedissä
kansainvätisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon.

ja

kuutuu

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme titinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä titivelvoltisitte tarkastamattamme tilikaudelta.
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