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Keiteleen kunnanvaltuustolle
ja titinpiiiitciksen titikaudetta
.-31.12.7019. Titinpaat6s sisattaa kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustaskelman ja
niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisdksi
titinpaatdkseen kuutuva konsernititinpeatds siseltaa konsernitaseen, konsernitutoslasketman,
konsernin rahoitustaskelman ja niiden [iitetiedot.
Otemme tarkastaneet Keiteteen kunnan hattinnon, kirjanpidon
1
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Kunnanhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan jarjestamisesta. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaatdksen
laatimisesta ja siite, etta titinpaatds antaa oikeat ja riittavat tiedot kunnan tutoksesta,
taloudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatdksen taatimista koskevien
se;nntjsten ja maaraysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka
konsernivatvonnan jarjestamiseste.
Otemme tarkastaneet titikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpeatdksen jutkishattinnon hyviin

titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvitteneet
toimietinten jesenten ja tehtavaalueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta, Kunnan sis6isen vatvonnan ja riskienhaltinnan seka konsernivatvonnan

jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet

ottaen

huomioon

toimintakertomuksessa niista esitetyt selonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien

perusteista annettujen tietojen oikeetlisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittavan

varmuuden saamiseksi siitii, onko hattintoa hoidettu tain ja valtuuston paatdsten mukaisesti.
Kirjanpitoa seka titinpaatdksen laatimisperiaatteita, sisatttja ja esittamistapaa olemme
tarkastaneet riittevasse laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds sisette olennaisia
virheita eike puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan titinpaetdksessi oti vuodetta 2017 syntynytta atijaamaa 721.912 eurca ja vuonna 201 8
atijiidmdii syntyi tisee 510.920 euroa. Vuoden 2019 ytijtiiimb on 455.553 euroa. Keiteteen
kunnan kattamatonta atijaamae on 31.12.2019 jatjetta 639.958 euroa. Kuntatain 110.3 S:n
mukaan kattamaton atijaema tutee otla katettuna netjdn vuoden kutuessa titinpaatdksen
vahvistamista seuraavan vuoden atusta tukien eli viimeistaan 31.'17.2022.

Hatuamme kiinnittee huomiota toimintakertomuksen kohdassa "Arvio merkittavimmiste
riskeista ja epavarmuustekij6ista " esitettyihin arvioihin koronaepidemian vaikutuksista
kunnan toimintaan ja tatouteen.
Kunnan haltintoa on hoidettu lain ja valtuuston paatdsten mukaisesti.

Kunnan sisainen vatvonta

ja

riskienhattinta seka konsernivatvonta

on

jarjestetty

asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan titinpaetds ja siihen kuutuva konsernititinpaatds on laadittu titinpaattjksen laatimista
koskevien saann6sten ja mitdriiysten mukaisesti. Titinpii5ttis antaa oikeat ja riittevat tiedot
tilikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
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Lausunnot tilinpHHtiiksen hyvaksymisestH ja vastuuvapauden mytintemisestH
Esitamme titinpaatdksen hwaksymista.
Esitamme vastuuvapauden myijntamista titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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