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TILI NTARKASTUSKERTOMUS

Luksia, Ldnsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymHn yhtymHkokoukselle
Olemme tarkastaneet Luksia, Liinsi-Uudenmaan koututuskuntayhtymen hattinnon, kirjanpidon

ja

titinpaatdksen titikaudetta 1.1.-31 .12.2019. Titinpaatijs sisiittiiii kuntayhtyman taseen,
ja niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun
ja toimintakertomuksen. Lisaksi titinpaatcikseen kuutuva konsernititinpeatds sisattaa
konsernitaseen, konsernitutostasketman, konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.
tutostasketman, rahoitustaskelman

Kuntayhtyman hattitus ja muut titivelvouiset ovat vastuussa sen hattinnosta ja
tatoudenhoidosta titikaudetta. Kuntayhtyman hattitus ja muu konsernijohto vastaavat
kuntayhtymakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan jiirjestdmisesta. Kuntayhtyman
hattitus ja johtaja vastaavat titinpaatdksen taatimisesta ja siita, ette titinpaatds antaa oikeat
ja
riittavat tiedot kuntayhtyman tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja
'toiminnasta
titinpaatdksen laatimista koskevien saanndsten ja miidriiysten mukaisesti. Hattitus
ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kuntayhtyman sisdisen vatvonnan ja
riskienhattinnan seki konsernivatvonnan jarjestamisesta.
otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatoksen jutkishattinnon hyvan

titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hattinnon tarkastuksessa olemme setvittaneet
toimietinten j;,senten ja tehtavaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
tainmukaisuutti. Kuntayhtyman sisiiisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan

jarjestamisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet

ottaen

huomioon

toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien

perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. otemme tehneet tarkastuksen riittavan
varmuuden saamiseisi siite, onko hattintoa hoidettu tain ja yhtymakokouksen paetdsten
mukaisesti. Kirjanpitoa seke titinpeetdksen taatimisperiaatteita, sisattde ja esittamistapaa
otemme tarkaitaneet riittavassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds sisatta
olennaisia virheita eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kuntayhtyman hattintoa on hoidettu tain ja yhtymiikokouksen paatarsten mukaisesti.

Kuntayhtymen sisainen vatvonta

ja

riskienhattinta seka konsernivatvonta on jdrjestetty

asianmukaisesti.

valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
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Lausunnot ti li npEHtdksen hyvliksymisestd ja vastuuvapauden
myiintHmisestH
Esitamme titinpaatdksen hyvaksymista.
Esitamme vastuuvapauden mytintemista titivetvottisitte tarkastamaltamme titikaudetta.
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