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Otemme tarkastaneet Juupajoen kunnan hatlinnon, kirjanpidon ia titinpaatiiksen titikaudetta 1.'l.
31.17.20i9. Titinpeatds sisettae kunnan taseen, tulostaskelman, rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot
seka talousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Ljseksi tilinpaatdkseen kuutuva
konsernitilinDaatijs sisiittiiii konsernitaseen, konsernitulostasketman, konsernin rahoituslasketman ja

njiden tiitetiedot.
Kunnanhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudelta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jarjestamisestii. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaatdksen
laatimisesta ja siite, etta titinpeetds antaa oikeat ja riittevSt tiedot kunnan tutoksesta, tatoudetlisesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaat6ksen laatimista koskevien sddnnijsten ja maaraysten
mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan
sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan j erjestemisesta.
Otemme tarkastaneet titikauden hatlinnon, kirjanpidon ja titinpaat6ksen jutkishaltinnon hyvlin
tilintarkastustavan mukaisesti olennaister virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi
tarkastuksen tutoksina. HaItinnon tarkastuksessa otemme selvitteneet toimielinten jiisenten ja
ja
teh6vaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan tainmukaisuutta. Kunnan siseisen vatvonnan
ottaen
riskienhat[innan seka konsernivatvonnan jarjestamisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet
huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyt selonteot. LisSksi otemme tarkastaneet
vattionosuuksier perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen
riittavan varmuuAen saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston paatdsten mukaisesti.
Kirjanpitoa seke titinpeiitdksen laatimisperiaatteita, sisett6it ja esittamistapaa olemme tarkastaneet
riitlavessii taajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpeatds sisdttli otennaisia virheite eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kuntatain 129 S:aa ei ote kaikilta osin noudatettu myijnnettaessa vatokuituhankkeelte lainatakaus, kunta
ei ote edetlyttenyt takauksette turyaavaa vastavakuutta. Vastavakuuksien puute ei kuitenkaan
niikemyksemme mukaan vaaranna kunnan kykyii vastata si[[e taissa saadetyista tehtavista. Muitta osin
kunnan hat[intoa on hoidettu tain ja vattuuston paat6sten mukaisesti.
Kunnan siseinen vatvonta ja konsernivatvonta on jerjestetty asianmukaisesti, riskienhaUinnan
jarjestamista tutee kehittaa.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikejta.

ja siihen kuuluva konsernititinplietds on Iaadittu titinpadtdksen laatimista koskevien
ja
maaieysten mukaisesti. Tilinpeat6s antaa oikeat ja riittavet tiedot titikauden tutoksesta,
sidnntjsten
tatoudet[isesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
Kunnan tilinpaatds

Lau5unnot titinpdbtijksen hyvliksymisest'd ja vastuuvapauden myiintdmisestd
Esitemme titinpaatdksen hyvaksymist;.
Esitamme vastuuvapauden mydntemjstli tiLivetvottisitte tarkastamaltamme titikaudetta.
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