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TI LI NTARKASTUSKERTOMUS

Luksia, LHnsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymiin yhtym5kokoukselle

Olemme tarkastaneet Luksia, Ldnsi-Uudenmaan koututuskuntayhtymiin hatlinnon, kirjanpidon
ja titinptitit6ksen tilikaudetta 1.1.-31.12.2021. TilinptiSttis sisiittiiii kuntayhtymdn taseen,
tutostaskelman, rahoituslasketman ja niiden liitetiedot sekii tatousarvion toteutumisvertaitun
ja toimintakertomuksen. Lisiiksi titinpddt<ikseen kuuluva konsernititinptiiittis sisdttdd
konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kuntayhtymdn hattitus ja muut titivetvoltiset ovat vastuussa sen hattinnosta ja
taloudenhoidosta tilikaudelta. Kuntayhtymdn haItitus ja muu konsernijohto vastaavat
kuntayhtymiikonsernin ohjauksesta ja konsernivatvonnan jdrjestiimisest5. Kuntayhtymiin
haltitus ja johtaja vastaavat titinpiiiittiksen laatimisesta ja siitti, ettii titinpiiiittjs antaa oikeatja riittavat tiedot kuntayhtymdn tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja
toiminnasta titinpdiittiksen laatimista koskevien sddnntjsten ja mddriiysten mukaisesti. Hattitus
ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtyman sisiiisen vatvonnan ja
riskienhallinnan sekli konsernivatvonnan jdrjestdmisestii.

Otemme tarkastaneet tilikauden hatlinnon, kirjanpidon ja titinpiiiitriksen jutkishattinnon hyvdn
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa olemme setvittdneet
toimietinten jlisenten ja tehtdvtiatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kuntayhtymdn sisdisen valvonnan ja riskienhaltinnan sekii konsernivatvonnan
jerjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niistd esitetyt setonteot. Lisiiksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riitttivdn
varmuuden saamiseksi siitd, onko hatlintoa hoidettu tain ja yhtymdkokouksen peatdsten
mukaisesti. Kirjanpitoa sekd titinpddttiksen laatimisperiaatteita, sistitttid ja esittamistapaa
otemme tarkastaneet riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tUnpiiiittis sisdttd
olennaisia virheitd eikd puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtyman haltintoa on hoidettu tain ja yhtymdkokouksen pddtdsten mukaisesti.

Kuntayhtymdn sisliinen vatvonta ja riskienhaltinta sekd konsernivatvonta on jdrjestetty
asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtymiin titinpiiiitcis ja siihen kuuluva konsernititinpiiiitcis on laadittu titinpddttiksen
laatimista koskevien stidnntisten ja miitirdysten mukaisesti. Titinptiiittis antaa oikeat ja
riittdvdt tiedot titikauden tutoksesta, tatoudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

JHTT-yhteisit 8DO Audlatd oy iy'tunnus o9ol285-5) kuutuu smalaiEn EDo"kmserniin, Emoyhtiit 8Do oy on itsainen j,sn BDo tnternational
Limitedissu Ja kuutuu k.nsainvStisten itsniiiltcn BDO"jiisenyhti6iden verkost@n.

e-



BDO

Lausunnot tilinpdHtiiksen hyv5ksymisestH ja vastuuvapauden
myi5ntdmisestH

Esitamme titinpaatirksen hyvaksymista.

Esitamme vastuuvapauden myirntamista titivetvottisitte tarkastamaltamme titikaudetta.

Lohjatta 2'1.4.2022
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