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Juuan kunnanvaltuustolle
ja titinpeatiiken titikaudetta 1.1.
sisittdi kunnan taseen, tutostaskelman, rahoitustasketman ja niiden
liitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi
titinpeatd,kseen kuutuva konsernititinpaatds sisiittiii konsernitaseen, konsernitutostaskelman,
konsernin rahoituslasketman ia niiden tiitetiedot.
Olemme tarkastaneet Juuan kunnan hattinnon, kirjanpidon

31.12.2019. Titinpaattis

Kunnanhattitus

ja muut titivelvoltiset ovat

vastuussa kunnan hallinnosta

ja

taloudenhoidosta

titikaudetla. Kunnanhatlitus ia muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan jarjestamisesta. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaat6ksen
laatimisesta ja siiH, etta titinpaat6s antaa oikeat ja riittavat tiedot kunnan tutoksesta,
taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpiiiit<iksen [aatimista koskevien
saenniisten ja maeraysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisiisen vatvonnan ja riskienhatlinnan seka
konsernivatvonnan jarjestamisesta.
Olemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpiiittiksen jutkishattinnon hyv?in

ti[intarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittaneet
toimietinten iasenten ja tehtavealueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seke konsernivalvonnan

jarjestamisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet

ottaen

huomioon

toimintakertomuksessa niisth esitetyt selonteot. Lisaksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien

perusteista annettuien tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittavan

varmuuden saamiseksi siita, onko hauintoa hoidettu lain ja vattuuston paatdsten mukaisesti.

Kirianpitoa sekii titinpiihtiiksen laatimisperiaatteita, sisattda ja esittamistapaa otemme
tarkastaneet riittavassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaat6s sisalta otennaisia
virheitii eikii puutteita.
Tarkastuksen tulokset
Kunnan hattintoa on hoidettu [ain ja vattuuston paatdsten mukaisesti.

Kunnan sisainen vatvonta

ja

riskienhattinta sekii konsernivatvonta

on

j

arjestetty

asianmukaisesti.
Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan titinpaatirs ja siihen kuuluva konsernititinpaatds on laadittu titinpaatdksen laatimista
koskevien siiiinntisten ja maaraysten mukaisesti. Titinpaatds antaa oikeat ja riittevat tiedot
titikauden tutoksesta, taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot titinpHdtiJksen hyvHksymisestli ja vastuuvapauden myiintHmisestli
Esitamme titinpaatijksen hwiiksymistii.
Esitamme vastuuvapauden mydntamistii titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
Juuassa 9.5.2020
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