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Nakkilan kunnanvaltuustolle

otemme tarkastaneet Nakkitan kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpaetdksen titikaudetta
1.1.-31.12.2018. Titinpaatd,s sisaltaa kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustaskelman ja nii-
den [iitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi titinpae-
tiikseen kuutwa konsernititinpaatiis sisattaa konsernitaseen, konsernitutoslaskelman, konsernin
rahoitustasketman ja niiden [iitetiedot.

Kunnanhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhatlitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja kon-
sernivatvonnan jarjestamisesta. Kunnanhaltitus ja kunnanjohtaja vastaavat ti[inpaattjksen taa-
timisesta ja siita, etta tilinpaattis antaa oikeat ja riittavet tiedot kunnan tutoksesta, tatoudel-
tisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaat6ksen taatimista koskevien si6nntjsten
ja maaraysten mukaisesti. Kunnanhatlitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomukessa teh-
neet setkoa kunnan sisaisen valvonnan ja riskienha[[innan sekii konsernivatvonnan jariestami-
seste.

Otemme tarkastaneet tilikauden hatlinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen jutkishallinnon hyv6n
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ia puutteiden havaitsemiseksi ja raportoi-
miseksi tarkastuksen tutoksina. Haltinnon tarkastuksessa otemme selvittaneet toimietinten ja-
senten ja tehtavaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan [ainmukaisuutta. Kunnan sisai-
sen valvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan jarjestamisen asianmukaisuutta
otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyt selonteot. Lisaksi
otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeeltisuutta. Otemme
tehneet tarkastuksen riittavan varmuuden saamiseksi siita, onko hauintoa hoidettu tain ja val-
tuuston paetiisten mukaisesti. Kirjanpitoa seki titinpiitiiksen laatimisperiaatteita, sisaltt a ja
esittamistapaa olemme tarkastaneet riittavessa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds
sisdttd otennaisia virheita eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hattintoa on hoidettu lain ja vattuuston paatdsten mukaisesti.

Kunnan sisainen vatvonta ja riskienhattinta sekii konsernivalvonta on jarjestetty asianmukai-
sesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan tilinpaatds ia siihen kuulwa konsernititinpaatiis on laadittu titinpaat6ksen laatimista
koskevien saanndsten ja miiiiriiysten mukaisesti. Titinpaat6s antaa oikeat ja riittavat tiedot
tilikauden tulokesta, tatoudeUisesta asemasta, rahoituksesta ia toiminnasta.

Lausunnot tilinpiiiitiiksen hyv:iksymiseste ja vastuuvaPauden myiintHmisesti

Esitamme tilinpeat6ksen hyvaksymista.

Esitamme vastuuvapauden myiintimista titivetvottisitte tarkastamattamme tilikaudetta.
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