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TILINTARKASTUSKERTOMUS 201 9
ItH-Savon koulutuskuntayhtymdn yhtymHvaltuustolle
Otemme tarkastaneet ltA-savon koututuskuntayhtyman hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatoksen titikaudetta 1.1.-31.12.2019. Titinpeat6s sisattaa kuntayhtyman hseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja
niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisaksi titinpaatt kseen
kuutuva konsernititinpaatais sisettea konsernitaseen, konsernitutostaskelman, konsernin rahoitustaskelman

ja niiden tiitetiedot.

Kuntayhtym6n hattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa sen haltinnosta ja tatoudenhoidosta titikaudetla. Kuntayhtyman haltitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntayhtymakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jarjestamisesta. Kuntayhtyman hattitus ja johtaja vastaavat titinpaetiiksen taatimisesta ja siita, etta titinpaetds antaa oikeat ja riittavAt tiedot kuntayhtyman tutoksesta, tatoudettisesta
asemasta, rahoituksesta

mukaisesti. Hattitus

ja

toiminnasta titinpaatoksen taatimista koskevien saanniisten ja maaraysten
tehneet setkoa kuntayhtymiin sisdisen

ja johtaja ovat toimintakertomuksessa

vatvonnan ja riskienhaltinnan seke konsernivatvonnan jarjestamisesta.

Otemme tarkastaneet titikauden hatlinnon, kirjanpidon ja titinpaatiiksen jutkishattinnon hyvan titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme selvitteneet toimietinten jasenten ja tehtavaatueiden
johtavien viranhattijoiden toiminnan tainmukaisuutta. Kuntayhtyman sisiisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niista esitetyt selonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteis-

ta annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittaven varmuuden saamiseksi
siita, onko hauintoa hoidettu tain ja yhtymavattuuston peatdsten mukaisesti. Kirjanpitoa seka tilinpaatitksen taatimisPeriaatteita, sisattda ja esittamistapaa otemme tarkastaneet riittavasse laajuudessa sen
toteamiseksi, ettei titinpaatiis sisStla olennaisia virheitii eikii puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kuntayhtyman hattintoa on hoidettu tain ja yhtymavattuuston paattisten mukaisesti.
Kuntayhtyman sisainen valvonta ja riskienhaltinta sekii konsernivatvonta on jarjestetty asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita-

Kuntayhtymiin titinpaat6s ja siihen kuutuva konsernititinpaAtiis on laadittu titinpaatOksen taatimista
koskevien saannosten ja maereysten mukaisesti. Titinpaatiis antaa oikeat ja riittavAt tiedot titikauden
tuloks€sta, taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpHiittiksen hyvdksymisestH ja vastuuvapauden myiintHmisestE
Esitamme titinpaatdksen hyvaksymista.
Esitamme vastuuvapauden myiintamista tilivetvottis'itte tarkastamaltamme titikaudetta.
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