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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2O2O

Utajirven kunnan kunnanvaltuustolle
Otemme tarkastaneet Utajlirven kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpiilittiksen titikaudetta
1 .1 .-31 .12.2A70. Titinpaetds sistittiiii kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja
niiden tiitetiedot sek5 talousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisiiksi
titinpaatdkseen kuutuva konsernititinpeat6s sisiittiii konsemitaseen, konsemitutostasketman,
konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot. Kunnanhattitus ja muut titivetvotliset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto-vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jiirjestlimisestli. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpiiiittiksen
taatimisesta ja siitii, ettd titinptilittis antaa oikeat ja riittiivlit tiedot kunnan tutoksesta,
taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinplilittiksen taatimista koskevien
siilinncisten ja miiiirliysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisiiisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekii
konsernivatvonnan j lirjestlimisestd.
Olemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpliitdksen jutkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tar:kastuksen tutoksina. Hatlinnon tarkastuksessa olemme setvittlineet

toimietinten jdsenten ja tehtdvdatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisiiisen vatvonnan ja rlskienhattinnan sekii konsernivalvonnan
jirjestlimisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niistH esitetyt setonteot. Lisdksi olemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittiiviin
varmuuden saamiseksi siitli, onko hattintoa hoidettu tain ja valtuuston pliittisten mukaisesti.
Kirjanpitoa sekli titinpiiiittjksen laatimisperiaatteita, sisiitttid ja esittemistapaa otemme
tarkastaneet riitttivlssd laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinph5ttis sisiittd otennaisia
virheitli eikli puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston piititdsten mukaisesti.
Kunnan sisiiinen vatvonta
asianmukaisesti.
Va

ja riskienhattinta sekli konsernivatvonta

ltionosuuksien perusteista

ann

on

jdrjestetty

etut tiedot ovat oikeita.

ja siihen kuuluva konsernititinpilittis on taadittu titinpiiitciksen laatimista
ja miiiirliysten mukaisesti. Titinpliiitcis antaa oikeat ja riittliviit tiedot
titikauden tutoksesta, tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
Kunnan titinp5atds

koskevien sli5nncisten

Lausunnot tilinpiilittiksen hyvHksymisesti ja vastuuvapauden mytintEmisestE
Esitimme titinplltittiksen hyv?iksymisri.
Esitlimme vastuuvapauden mytintiimist5 titivetvottisilte tarkastamattamme titikaudetta.
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