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Pyhiinndn ku nnanvaltuustolle
Otemme tarkastaneet Pyhennan kunnan haltinnon, kirjanpidon ja titinpaat6ksen titikaudetta
1.1 . 31.12.2020. Titinpaetds sisaltaa kunnan taseen, tutostaskelman, rahoitustasketman ia

niiden tiitetiedot seka tatousaMon toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Liseksi
titinpeetd(seen kuuluva konsernititinpiiatds sisattae konsernitaseen, konsernitutoslasketman,
konsernin rahoitustaskelman ja niiden tiitetiedot.

Kunnanhattitus ja muut titivetvouiset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsemin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jarjestemisesta. KunnanhaUitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpeat6ksen
laatimisesta ja siite, etta titinpaatds antaa oikeat ja riittiivet tiedot kunnan tutoksesta,
taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ia toiminnasta titinpaat6ksen laatimista koskeyien
s.:iSnndsten ja maaraysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan siseisen valvonnan ja riskienhattinnan seka
konsernivatvonnan jerjestamis€sta.
Olemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen jutkishattinnon hyvan
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina, Haltinnon tarkastuksessa olemme setvitteneet

toimietinten jasenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
tainmukaisuutta. Kunnan sisdisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan
jerjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niiste esitetyt setonteot. Lisiiksi otemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettuien t'ietojen oikeetlisuutta. otemme tehneet tarkastuksen riitteven
varmuuden saamiseksi siita, onko hallintoa hoidettu tain ja valtuuston paetdsten mukaisesti.
Kirjanpitoa seke titinpdetiiksen laatimisperiaatteita, sisattiia ja esittamistapaa otemme
tarkastaneet riitt5vassa [aajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaettis sisiittli otennaisia
virheita eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan hatlintoa on hoidettu tain ja vattuuston paatijsten mukaisesti.
Kunnan siseinen vatvonta
asianmukaisesti,

ja riskienhallinta sekii konsernivatvonta

on

jarjestetty

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

tilinpiet6s ja siihen kuutuva konsernititinpaatds on taadittu titinpaat6ksen laatimista
koskevien saann6sten ja maareysten mukaisesti. Titinpaatds antaa oikeat ja riittavat tiedot
tilikauden tuloksesta, tatoudeuisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
Kunnan

Lausunnot tilinpHHtiiksen hyvHksymisestH ja vastuuvapauden myiintHmisesti
Esitamme titinpaatiiksen hyvdksymistli.
Esitamme vastuuvapauden myiintemista titivetvottisitte tarkastamaltamme titikaudetta.
Pyhannatta 17. toukokuuta 2021
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