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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2017

Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustolle

Olemme tarkastaneet Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja
tilinpäätöksen tilikaudetta 1. 1. -31. 12. 2017. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja
toimintakertomuksen.

Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja
taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja johtaja vastaavat tilinpäätöksen
laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti. Hallitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa
kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet
toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet
ottaen huomioon toimintakertomuksessa siitä esitetyn selonteon. Lisäksi olemme tarkastaneet
valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet
tarkastuksen riittävän 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 olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti.

Kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta,
taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
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TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN
TARKASTUKSESTA

Raision seudun koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnalle

Tarkastuksen suorittajat

Tilintarkastuksen on tehnyt BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Sinikka
Niitynperä ja avustavana tarkastajana Kaisa Huhtala.

Vuoden 2017 tilinpäätös

Tilinpäätöksen tarkastettu tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteutumisvertailut
sekä tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot. Lisäksi on tarkastettu tilinpäätöksen varmentamiseksi
laaditut tase-erittely. Toimintakertomus ja toteutumisvertailut antavat riittävät ja kattavat
tiedot kuntayhtymän toiminnasta vuonna 2017.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on oikein laadittu ja johdettu kirjanpidosta. Siitä johdetut tunnusluvut
on oikein laskettu. Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuosikate on 525. 083,05  
(1. 760. 499  ) ja tulos -1. 101. 785, 28   (61. 402  ). Tilikauden alijäämä on -127. 206, 08

  
(v. 2016 ylijäämä 1. 035. 819  ). Suluissa on esitetty vuoden 2016 vastaavat luvut.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on esitetty tilinpäätöksen sivulla 19.

Tase ja tase-erittelyt

Tase tunnuslukuineen on oikein laadittu. Taseen loppusumma on 22. 719. 111,05  
(23. 899.614  ). Omavaraisuusaste on erinomainen 89, 62% (89, 81 %). Suhteellinen
velkaantuneisuus on 14, 72 %(12, 73 % ).
Tase-erittelyt on hyvin laadittu ja niitä on varmennettu ulkopuolisilla vahvistuksilla.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma tunnuslukuineen on oikein laadittu. Rahavarojen muutos on
1. 374. 417, 78   (503. 137  ). Kassan riittävyys on 141 päivää (165 päivää).
Investointien rahavirta on ollut 1. 557. 679   (291. 577  ).

Liitetiedot

Tilinpäätöslaskelmien lisäksi esitetyt liitetiedot ovat riittävät.
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