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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2020
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustolle
Olemme tarkastaneet Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilin
päätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Tilinpäätös sisältää kuntayhtymän taseen, tuloslaskel
man, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toiminta
kertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, kon
sernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.
Yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja taloudenhoidosta tili
kaudella. Yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja
siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja mää
räysten mukaisesti. Yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja ovat toimintakertomuksessa teh
neet selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoi
miseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jä
senten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Sisäisen val
vonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomi
oon toimintakertomuksessa niistä esitetyn selonteon. Lisäksi olemme tarkastaneet valtion
osuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittä
vän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten
mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa
olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennai
sia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti.
Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti.
Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja mää
räysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudel
lisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Forssassa 21 .huhtikuuta 2021
BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö
Piia-Tuulia Rauhala
JHT, KHT

BDO Audiato, Oy (Y•tunnus 0904285•61 kuutuu suomala1seen B00-kon�rrnin. EmoyhtiO 800 Oy on 1tsenämen Jäsen BDO lntematlonal L1n11tedissa ja kuuluu
kansainvälisten itsenäisten 800-jäsenyhtiöiden verkostoon.

Eleclronically s,gned / S/lhkö1sest1 allek1tjo1lettu / Elektroniskt s,gnerats / Elektron,sk s,gnert / Elektronisk underskrevet
hllps //sign v,sma neVfi/document-check1082920bf-3305-4edc-b14a-8df90ed36a6e

VISMA' 1r 1
wv1w.vismas1gn.com

