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TI LI NTARKASTUSKERTOMU S

Vihdin kunnanvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Vihdin kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpiititciksen tilikaudetta 1.1.-
31.12.2021. Titinpdrdttis sisdtt?id kunnan taseen, tuloslaskelman, rahoitustasketman ja niiden
tiitetiedot sekti talousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisdksi
titinpiiiittikseen kuutuva konsernititinpliiittis sistittliii konsernitaseen, konsernitutostaskelman,
konsernin rahoituslasketman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhattitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhaltitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jdrjestamisesta. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpddtciksen
laatimisesta ja siitti, ettti titinpddttjs antaa oikeat ja riittdviit tiedot kunnan tutoksesta,
tatoudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinplititriksen laatimista koskevien
sddnntisten ja meerAysten mukaisesti. Kunnanhaltitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet selkoa kunnan sisiiisen valvonnan ja riskienhattinnan sekii
konsernivatvonnan jtirjestamisesta.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpiiiit<iksen jutkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hatlinnon tarkastuksessa olemme setvitteneet
toimielinten jdsenten ja tehtdvdatueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisliisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekd konsernivatvonnan
jtirjestdmisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisdksi olemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittiivtin
varmuuden saamiseksi siit6, onko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston paetdsten mukaisesti.
Kirjanpitoa sekii titinpdiittiksen Iaatimisperiaatteita, sisdttti2i ja esittemistapaa otemme
tarkastaneet riittdviissd Iaajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpiitittis sisiitld olennaisia
virheitii eikd puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hal[intoa on hoidettu tain ja valtuuston pddtristen mukaisesti

Sisdinen vatvonta ja riskienhattinta sekii konsernivalvonta on jdrjestetty asianmukaisesti

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan titinpiititcis ja siihen kuutuva konsernitilinpiiiitris on laadittu titinpiidttiksen laatimista
koskevien sddnntjsten ja mddrdysten mukaisesti. Titinpiilittjs antaa oikeat ja riittdvdt tiedot
tilikauden tuloksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinplilittiksen hyvHksymisestH ja vastuuvapauden mytintHmisestH

Esitdmme titinpSSttiksen hyvdksymistd.

Esitamme vastuuvapauden mydntdmistli titivelvottisitte tarkastamaltamme tilikaudetta.
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