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Adnekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymHn valtuustolle

Otemme tarkastaneet Aiinekosken ammatittisen koututuksen kuntayhtyman hattinnon,
kirjanpidon ja titinpeatdksen titikaudetta 1.1.-31.12.2018. Titinpditcis sisattaa kuntayhtymen
taseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot seka tatousarvion
toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Liseksi titinpdiittikseen kuutuva
konsernititinpaat6s sisattaa konsernitaseen, konsernitutostasketman, konsernin
rahoituslasketman ja niiden [iitetiedot.

Kuntayhtyman hattitus ja muut tilivetvottiset ovat vastuussa sen haltinnosta ia
tatoudenhoidosta tilikaudetta. Kuntayhtyman hattitus ja muu konsernijohto vastaavat
kuntayhtymakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan jerjestamisesta. Kuntayhtyman
hattitus ja johtaia vastaavat titinpaatdksen laatimisesta ja siita, etta titinpaatijs antaa oikeat
ja riittavat tiedot kuntayhtymen tuloksesta, tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ia
toiminnasta titinpeatijksen laatimista koskevien sddnn6sten ja mearaysten mukaisesti. Hattitus
ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kuntayhtyman sisaisen vatvonnan ja
riskienhattinnan jarjestamisesta sekii konsernivatvonnan jarjestamisesta.

O[emme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatiiksen julkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ia
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hattinnon tarkastuksessa olemme setvittaneet
toimietinten jdsenten ja tehtavaalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kuntayhtyman sisiisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan
jarjestamisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niista esitetyt selonteot. Lisiksi otemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietoien oikeettisuutta. otemme tehneet tarkastuksen riittaven
varmuuden saamiseksi siitii, onko hallintoa hoidettu [ain ja yhtymavattuuston paetdsten
mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaatdksen taatimisperiaatteita, sisattda ja esittamistapaa
otemme tarkastaneet riittavassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaat6s sisatta
otennaisia virheita eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Vuoden 2018 tatousarvion sitovien maerarahojen otennainen ytitys on tapahtunut
tutostasketman osatta 421.571 euroa eli noin 42,7 %, titivetvottisia ovat kuntayhtyman johtaia,
tatousjohtaja seka koututusjohtajat. Muitta osin kunnan haltintoa on hoidettu lain ja
yhrymavaltuuston paetdsten mukaisesti.

Kuntayhtyman siseinen vatvonta ja riskienhattinta seka konsernivalvonta on jariestetty
asianmukaisesti.

Valtionosuukien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtymen titinpeatijs ja siihen kuutuva konsernititinpaat6s on laadittu titinpaiitdksen
laatimista koskevien saanndsten ja miiiiriiysten mukaisesti. Titinpaat6s antaa oikeat ja
riittavat tiedot titikauden tuloksesta, taloudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
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Lausunnot tilinpHatiiksen hyvHksymisestH ja vastuuvapauden myijntemiseste

Esitamme titinpaetdksen hyvdksymisth.

Esitamme vastuuvapauden mydntamista titivetvottisitte tarkastamaltamme titikaudetta, mikati
yhtymavattuusto hyviiksyy edettii mainitun tatousarviopoikkeaman.
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