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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2020
Keiteleen kunnanvaltuustolle
ja titinpaatoksen titikaudetta
'l'.1.-31.12.2020. Titinpaatds sisettea kunnan taseen, tulostasketman, rahoitustasketman ja

Otemme tarkastaneet Keiteteen kunnan hattinnon, kirjanpidon

niiden tiitetiedot seke tatousarvion toteutumisvertaitun

ja

toimintakertomuksen. Lisaksi

titinpaatirkseen kuutuva konsernititinpbatirs sisattaa konsernitaseen, konsernitulostasketman,
konsernin rahoitustaskelman ja niiden tiitetiedot.
Kunnanhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jarjestamisesta. Kunnanhaltitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpeetdksen
laatimisesta ja siita, ettii titinpaatds antaa oikeat ja riittavat tiedot kunnan tutoksesta,
tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaataiksen taatimista koskevien

saanniisten

ja

meeraysten mukaisesti. Kunnanhallitus

ja

toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisSisen vatvonnan
konsernivatvonnan jarjestamisesta.

ja

kunnanjohtaja ovat
riskienhattinnan sekii

Olemme tarkastaneet tilikauden hatlinnon, kirjanpidon ja titinpaetiiksen jutkishattinnon hyviin

titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hallinnon tarkastuksessa otemme selvittaneet

ja

tehtavaatueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
tainmukaisuutta. Kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhat(innan sekii konsernivatvonnan
jarjestAmisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon

toimietinten jesenten

toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien

perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittavan

ja vattuuston paatdsten mukaisesti.
Kirjanpitoa seka titinpaatdksen laatimisperiaatteita, sisattda ja esittamistapaa otemme
tarkastaneet riittavassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds sisittii otennaisia
virheita eika puutteita.
varmuuden saamiseksi siita, onko haltintoa hoidettu lain

Tarkastuksen tulokset

on 31.1?.2020 kattamatonta atijaamaa 37.552 euroa.
Kuntatain 110.3 5:n mukaan kattamaton atijeama tutee otta katettuna viimeistAan 31.12.2072.
Keiteteen kunnan titinpaat6ksessa

Vuonna 2020 olennainen maararahan ytitys on tapahtunut perusturvatautakunnan kutujen
osatta, 976.522 euroa eti 8,9 %. Titivetvottisia ovat perustuvalautakunta ja perusturvajohtaja.
Muitta osin kunnan hattintoa on hoidettu [ain ja vattuuston p:iat6sten mukaisesti.

Kunnan sisainen vatvonta

ja

riskienhatlinta seka konsernivatvonta

on

jarjestetty

asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan titinpaetiis ja siihen kuutuva konsernititinpaatais on taadittu titinpaAtiiks€n laatimista
koskevien saann6sten ja miitir2iysten mukaisesti. Titinpaatijs antaa oikeat ja riittavat tiedot
titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toimjnnasta.
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Lausunnot tilinpaHtijksen hyvHksymisesH ja vastuuvapauden myiintHmiseste
Esitamme titinpaat6ksen hyvaksymista.

Esitamme vastuuvapauden myijntamista titivetvottisilte tarkastamattamme titikaudetta
edetlyttaen, etta vattuusto hyvaksyy tarkastuksen tutoksena mainitun tatousarviopoikkeaman.
Keiteteetta 20.5.2021
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