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TILI NTARKASTUSKERTOMUS 20 1 6

Luksia, LHnsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymlin yhtymlikokoukselle

Otemme tarkastaneet Luksia, Liinsi-Uudenmaan koututuskuntayhtyman hattinnon, kirjanpidon
ja tilinpaatdksen titikaudetta 1.1.-31.12.7016. Titinpaattjs sisattaa kuntayhtymen taseen,
tuloslasketman, rahoitustaskelman ja niiden [iitetiedot sekii talousarvion toteutumisvertailun
ja toimintakertomuksen. Lisiiksi titinpaatdkseen kuutuva konsernititinpiiiit<is sisiittiiii
konsernitaseen, konsernitutoslasketman, konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.

Kuntayhtymen hattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa sen hatlinnosta ja
tatoudenhoidosta titikaudetta. Kuntayhtyman hatlitus ja muu konsernijohto vastaavat
kuntayhtymakonsernin ohjauksesta ja konsernivatvonnan jarjestamisestii. Kuntayhtymiin
hattitus ja johtaja vastaavat titinpiiiitiiksen taatimisesta ja siita, etta titinpaatds antaa oikeat
ja riittavat tiedot kuntayhtyman tuloksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja
toiminnasta titinpiiiitdksen laatimista koskevien saannijsten ja maareysten mukaisesti. Hattitus
ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtyman siseisen vatvonnan ja
riskienhattinnan sekii konsernivatvonnan jarjestamisesta.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpiiiitdksen jutkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet
toimietinten jesenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
tainmukaisuutta. Kuntayhtyman sisdisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan
jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisiiksi otemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeeltisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittavan
varmuuden saamiseksi siita, onko hallintoa hoidettu tain ja yhtymakokouksen paattjsten
mukaisesti. Kirjanpitoa sekii titinpiiiitciksen laatimisperiaatteita, sisattda ja esittamistapaa
otemme tarkastaneet riittavassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatiis sisatta
otennaisia virheita eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtyman haltintoa on hoidettu lain ja yhtymakokouksen paatdsten mukaisesti.

Kuntayhtyman sisainen vatvonta ja riskienhattinta seka konsernivatvonta on jarjestetty
asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtyman titinpaatds ja siihen kuutuva konsernititinpaet6s on taadittu titinpeet6ksen
taatimista koskevien sddnntisten ja meeraysten mukaisesti. Titinpaat6s antaa oikeat ja
riittavat tiedot titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

JHTT.yhrei'ri 8OO AudlatorOy {y.tunnls 09ia285-6, Lqulu! ,!sn!l!jsc\.. SDO.konse(rni. (hovhdOEoOOyo it!.\*inen jas$ 8}:) hte'national
Llmlt.{iss. ia kuul'r! Linsai.viilisten irse.aisten SDO iisenyhdijiden erkoltoo..

CI.



IBDO

Lausunnot tilinpHHtiiksen hyvliksymisestH ja vastuuvapauden
myiintHmisestH

Esitamme titinpaatdksen hyvaksymista.

Esitamme vastuuvapauden mytintemisti titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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