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Juuan kunnanvaltuusto[[e
Otemme tarkastaneet Juuan kunnan hallinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen titikaudetta 1.1.31.1?.2020. Titinpaetiis sisiittee kunnan taseen, tutostasketman, rahoituslasketman ja niiden

tiitetiedot sekii tatousaMon toteutumisvertaitun

ja

toimintakertomuksen. Lisaksi

titinpaatiikseen kuutuva konsernititinpaatiis sisattea konsernitaseen, konsernitutoslasketman,
konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.
Kunnanhatlitus ja muut titivetvoltiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhaltitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jarjestamisesta. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaatdksen
laatimisesta ja siita, ette titinpaetds antaa oikeat ja riittav:it tiedot kunnan tutoksesta,
tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatiiksen laatimista koskevien

saanndsten

ja

maaraysten mukaisesti. Kunnanhattitus

ja

ja

toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisaisen vatvonnan
konsernivatvonnan jarjestAmisesta.

kunnanjohtaja ovat
riskienhattinnan seke

Otemme tarkastaneet titikauden hatlinnon, kirjanpidon ja titinpaat6ksen jutkishattinnon hyviin

titintarkastustavan mukairsti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet

toimietinten jasenten

ja

teht;vaalueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
ja riskienhattinnan sekii konsernivatvonnan
jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
tainmukaisuutta. Kunnan sisaisen vatvonnan

toimintakertomukrssa niista esitetyt setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittevan
varmuuden saamiseksi siite, onko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston paat6sten mukaisesti.
Kirjanpitoa seka titinpaatOksen taatimisperiaatteita, sisettdii ja esittamistapaa olemme
tarkastaneet riittavasse laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds sisalle otennaisia
virheita eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan hallintoa on hoidettu tain ja vattuuston paatdsten mukaisesti.

Kunnan sisainen vatvonta

ja

riskienhatlinta sekii konsernivatvonta on

jarjestetty

asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita
Kunnan titinpaatds ja siihen kuutuva konsernititinpaatds on laadittu titinpaetirksen Laatimista
koskevien saanndsten ja maaraysten mukaisesti. Titinpaatds antaa oikeat ja riittavat tiedot
titikauden tutoksesta, tatoudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinp:ietdksen hyviiksymiseste ja vastuuvapauden myiintamisestH
Esitamme titinpaatoksen hyvaksymista.
Esitamme vastuuvapauden mytintamista titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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