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TILINTARKASTUSKERTOA,IUS 2O2O
Kaavin kunnanvaltuustol[e
otemme tarkastaneet Kaavin kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatiiksen tilikaudetta 1.1.31.12.2020. Titinpaatiis sisattaa kunnan taseen, tutoslasketman, rahoitustasketman ja niiden
liitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. LisHksi titinpiiiitiikseen kuuluva konsernitilinpaatiis sisattaa konsernitaseen, konsernitutostasketman, konsernin
rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.
Kunnanhallitus ja muut titivetvotliset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja taLoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonseinin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jarjestamisesta. KunnanhaUitus ja kunnanjohtaja vastaavat tiiinpiiiitiiksen
taatimisesta ja siite, etta titinpaatiis antaa oikeat ja riittavat tiedoi kunnan tutokseita, tatou.

detlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatOksen taatimista koskevien seanniisten ja maaraysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa
tehneet setkoa kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivalvonnan jarjestamiseste.

0temme tarkastaneet titikauden ha[innon, kirjanpidon ja ti{inpeatdksen jutkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaltsemiseksi
.;a raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hau.innon tarkastuksessa otemme setvitteneet toi;ietinten
jasenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan tainmukaisuutta.
Kunnan
sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan jarjestamisen asianmukaisuutta
otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa;ii;ta esitetyt setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta.
olemme tehneet tarkastuksen riittaven varmuuden saamiseksi siita, onko haltintoa hoidettu
lain. ja..vattuuston peatiisten mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaatiiksen taatimisperiaatteiii,
sisattda ja esittamistapaa olemme tarkastaneet riittavassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei
titinpaatiis sisiitta otennaisia virheira eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan hattintoa on hoidettu lain ja vattuuston piiattisten mukaisesti.
Kunnan sisainen valvonta

sesti.

ja riskienhattinta seka konsernivatvonta on jiirjestetty asianmukai-

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan titinpaatiis ja siihen kuul.uva konsernititinpaatds on taadittu titinpaatdksen laatimista
koskevien seiinniisten ia mearaysten mukaisesti. Titinpeatits antaa oikeat ja riittiiviit
tiedoi
titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpeiitiiksen hyviiksymisesta ja vastuuvapauden myiintamisesta
Esitamme titinpaAtiiksen hyveksymista.
Esitamme vastuuvapauden mydntamista tilivetvottisi[e tarkastamaltamme titikaudetta.
Kaavitta 27.5.2021
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