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TILINTARIGSTUSKERTOMUS 2020

Slevln kunnanvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Sievin kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpaetaiksen tilikaudelta
1.1,2020 - 31.12.?020. Titinpiatais sisaltiie kunnan taseen, tulostasketman, rahoitustasketman
ja niiden tiitetiedot seka talousarvion toteutumiwertaitun ia toimintakertomuksen. LisSksi
tilinpi;tiikseen kuuluva konsernititinpiiitiis sisiltaS konsernitaseen, konsernituloslaskelman,
konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhallltus ja muut titivelvoltiset ovat vastur.Esa kunnan hallinn6ta ja tatoudenhoidosta
tilikaudetta. Kunnanhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonternin ohiauksesta ja
konsernivatvonnan jArje6tamisesta. Kunnanhallitus ja kunnaniohtaja vastaavat titinpaatiiksen
taatimisesta ia siita, etta titinpeatiis antaa oikeat ia riittevet tiedot kunnan tuloksesta, tatou-
dellisesta asemasta, rahoituksesta ia toiminmsta tilinpeetiiken taatimista kosks/ien saanr(is'
ten ia maeraysten mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa
tehneet s€tkoa kunnan sis.iiisen valvonnan ja riskienhallinnan sekii konsernivalvonnan iaries-
tamisesta.

Otemme tarkastaneet titikauden hatlinnon, kirjanpidon ja titinPeatiiksen jutkishallinnon hyvan
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ia puutteidefl havaitsemiseksi ia raPor'
toimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hatlinnon tarkastuksessa otemme setvittAneet toimietinten
jesmten ja tehteveatueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan tainmukaisuutta. Kunnan

sisiisen valvonnan ia riskienhalllnnan seke konsemivalvonnan i5rj6tamis€n asianmukaisuutta
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niista gitetyt setonteot. Lisik-
si otemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettuien tietoien oike€{lisuutta.
Olemme tehneet tarkastuksen riittavan varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu
lain ja valtuuston paatiisten mukaisesti. Kirianpitoa seke titinpiiatiiks€n taatimisperiaatteita,
sisattiia ja esittemistapaa olemme tarkastaneet riittavasse haiuude6sa sen toteamiseksi, ettei
titinpaatO6 sisalt5 otennaisia virheita eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan haltlntoa on hoidettu lain ia valtuuston peatiisten mukaisesti.

Kunnan sisainefl vatvonta ia riskienhattinta seke konsernivalvonta on jariestetty asianmukai-
s€sti,

Valtionosuuksien perusteista annetut tidot ovat oikeita.

Kunnan titinpaetiis ja siihen kuulwa konsernitilinpaatds on taadittu titinpaetiiksen laatimista
koskevien sdinniisten ja mearalEten mukairsti. Tilinpietth antaa oikeat ia riittavAt tiedot
titikauden tuloksesta, taloudeltis€sta asemasta, rahoituksesta ia toiminnasta.

Lausunnot tilinpa5tiiksen hW5ksymlsetii Ja vastuuvaPauden myiintemisestH

Esitemme titinpiietiiksen h),vakymista.

Esitemme vastuwapauden myaintamista titivetvotlisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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