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TILINTARKASTUSKERTOMUS 20 1 6
Halsuan kunnanvaltuustolle
olemme tarkastaneet Halsuan kunnan hatlinnon, kirjanpidon ja titinpaetdksen tilikaudelta
i.t.-Zl.,tZ.ZO,tO. Titinpeatiis sisaltaa kunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ia
niiden tiitetiedot seka talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisiiki
tilinpaetokseen kuuluva konsernititinpeatds sisettaa konsernitaseen, konsernitutoslaskelman,
kdEernin rahoituslaskelman ia niiden tiitetiedot'
Kunnanhallitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhatlitus ja muu konserniiohto vastaavat kuntakonsernin ohiauksesta ia
konsernivalvonnan jiirjestiimisestii. Kunnanha[itus ia kunnanjohtaja vastaavat titinpiietdksen

laatimisesta ia siiia,-ette titinpeat6s antaa oikeat ja riitdvat tiedot kunnan tulokesta,
taloudettises6 asemasta, rahoituksesta ia toiminnasta titinpeet6ksen laatimista koskevien
seanndsten ia maaraysten mukaisesti. Kunnanhattitus ia kunnaniohtaia ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisiiisen valvonnan ja riskienhattinnan seka
konsernivatvonnan jarjestamisesta.

ja titinpaatiiksen jutkishattinnon hyviin
ja puutteiden havaitsemiseksi ia
virheiden
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten
olemme selvittaneet
tarkastuksessa
Hatlinnon
tutoksina.
raportoimiseksi tarkastuksen
toiminnan
viranhaltijoiden
tehtavaatueiden
iohtavien
toimietinten iasenten ia
ja
konsernivatvonnan
seka
riskienhattinnan
valvonnan
iisiiisen
Kunnan
lainmukaisuutti.

Olemme tarkastaneet titikauden hatllnnon, kirjanpidon

iarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet

ottaen

huomioon

ioimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisiiksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien

perusteista annettuien tietojen oikeettisuutta. olemme tehneet tarkastuksen riittaven
varmuuden saamisekii siita, onko hattintoa hoidettu tain ia vattuuston piiiittisten mukaisesti.
Kirianpitoa seka titinpiietijksen laatimisperiaatteita, sisatt6a ia esittemistapaa . olemme
turi.uriur".t riittavessa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds sisatH otennaisia
virheiG eika puutteita.
Tarkastuksen tulokset

vuoden 2016 tatousarvion sitovien meararahojen ytityksiii/tutoarvioiden alituksia on
iup"r,trnrt ereiden toimietimien kohdatta. seuraavat Poikkeamat on katsottava otennaisiksi:
iiJistystautakunta, maararahan ytitys 136.378 euroa (6,7 %, titivetvottinen sivistyslautakunta

ja
sivistysjohtaja- rehtori ) ja verotutot tuloarvion atitus 133.977 euroa (tilivetvoltinen
'kunnannjlitus
j; kunnanjohtaja). Titinpeatds on attekirjoitettu 11.5.7017. Kuntalain mukaan
titinpaatds on attekirjoitettava maatiskuun toppuun mennesse. Muitta osin kunnan ha[[intoa on
hoidettu tain ja vattuuston paatijsten mukaisesti.

Kunnan siseinen valvonta

ja

riskienhattinta seka konsernivatvonta

on

iarjestetty

asianmukaisesti.
Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

ja siihen kuutuva konsernititinpaat6s on paaosin taadittu tilinpaatfiksen
koskevien
saanndsten ja midriysten mukaisesti. Titinpaat6s antaa oikeat ia
laatimista
riittavat tiedot titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
Kunnan titinpaatds

Lausunnot tilinp5dtiiksen hyviiksymisestH ja vastuuvapauden mytint:imisestH
Esitemme titinpaatdksen hyviksymistii
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Esitamme vastuuvapauden mytjntamiste titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta
edettyttaen, etta valtuusto hyviiksyy tarkastuksen tutoksena esitetyt tatousarviopoikkeamat.
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