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Juuan kunnanvaltuustolle
ja titinpaatdksen titikaudetta 1.'l .31.12,7016. Titinpaetiis sisiltlia kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja niiden

Otemme tarkastaneet Juuan kunnan hattinnon, kirjanpidon

tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun

ja

toimintakertomuksen.

Lisaksi

titinpaatdkseen kuutuva konsernititinpaatds sisattaa konsernitaseen, konsernitutostasketman,
konsernin rahoituslasketman ja niiden tiitetiedot.

ja muut titivetvoltiset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jarjestamiseste. Kunnanhaltitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaat6ksen
laatimisesta ja siita, etta titinp:ietds antaa oikeat ja riittavat tiedot kunnan tutoksesta,
tatoudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaetdksen taatimista koskevien
saanndsten ja miiiiriiysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhallinnan sekb
Kunnanhattitus

konsernivalvonnan

ja

rj esta m isesta.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatijksen jutkishattinnon hyvan

titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme selvittaneet
toimietinten jesenten ja tehtevealueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekli konsernivatvonnan

jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet

ottaen

huomioon

toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisaksi olemme tarkastaneet vattionosuuksien

perusteista annettujen tietoien oikeellisuutta. otemme tehneet tarkastuksen riittavan
varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu lain ja vattuuston paetirsten mukaisesti.
Kirianpitoa seka titinpaettjksen laatimisperiaatteita, sisatt6a ja esittemistapaa otemme
tarkastaneet riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatos sisalta otennaisia
virheita eika puutteita.
Tarkastuksen tulokset

Vuoden 2016 talousarvion sitovien maerarahojen ytityksia on tapahtunut eraiden
tehtevaatueiden kohdatta. Seuraava poikkeama on katsottava otennaiseksi: tekninen
tautakunta, maarerahan ytitys 590.000 euroa eti noin 15,5 %, tilivetvottinen tekninen
tautakunta ja tekninen johtaja. Muitta osin kunnan hattintoa on hoidettu lain ja valtuuston
paet6sten mukaisesti.

Kunnan siseinen valvonta

ja

riskienhallinta seka konsernivalvonta

on

jarjestetty

asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan titinpaatos ja siihen kuutuva konsernititinpaat6s on laadittu tilinpaatdksen taatimista
koskevien saann6sten ja maaraysten mukaisesti. Titinpaatbs antaa oikeat ja riittavat tiedot
tilikauden tutoksesta, tatoudeltisesta asemasta, rahoituksesta ia toiminnasta.

BDO Audiaror oy (y.runnus 0904285 6) kuuuu suomalaiseen Boo-konserniin. Emoyhtid B0o Oy on it*nain€n jlisdr 8Do htemadonal
Limltedlrsa ja kuutuu kansainvalin€n its€nairtd BDo-iiisenyntididen ve ottoon.
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BDO
Lausunnot tilinpliHtiiksen hyvaksymiseste ja vastuuvapauden myiintHmisestH
Esitamme titinpaat6ksen hyviiksymistii.

Esitamme vastuuvapauden mydntamista titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta
edettyttaen, etta valtuusto hyvaksyy tarkastuksen tutoksena mainitut tatousarviopoikkeamat.
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7. Allekirjoitukset ja merkinnHt

TTUNPAAToS 31.12.2016

TILIN PAAT6KSEN PAIVAYS JA ALLEKIRJoITUS

Juuassa 27.3.2017
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Tilintarkastajan tilinpeettismerkintii
Suoritetusta tilintarkastuksesta on teneen annettu tilintarkastuskertomus
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