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TILINTARKASTUSKERTOMUS 20 1 9
Siikaisten kunnanvaltuustolle
Olemme tarkastaneet Siikaisten kunnan hattinnon, kirjanPidon ja titinpeattiksen titikaudetta
1.1 .'31.12.7019. Titinpeatiis sisettae kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja
niiden tiitetiedot seke tatousarvion toteutumisvertaitun ia toimintakertomuksen Lisiiksi
titinpaatdkseen kuuLuya konsernititinpeitd6 sisSltdii konsernitaseefl, konsemitulostasketman,
konsernin rahoitustaskelman ja niiden tiitetiedot.
Kunnanhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhatlitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ia
konsernivalvonnan jarjestemiseste. Kunnanha[[itus ja kunnaniohtaja Yastaavat titinpaiataiksen
[aatimisesta ja siita, ette titinpeat6s antaa oikeat ja riitt:ivet tiedot kunnan tutoksesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatdksen taatimista koskevien
siiinntisten ja mearaysten mukaisesti. Kunnanhatlitus ja kunnanjohtaia ovat
toimintakertomukessa tehneet selkoa kunnan sis5isen vatvonnan ja riskienhattinnan seka
konsernivatvonnan jarjestemisest:i.

o[emme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpeet6ksen jutkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseki ia
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme selvittaneet
toimietinten jdsenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
tainmukaisuutta. Kunnan siseisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan
jerjesGmisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen hUomioon
ioimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisdksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. otemme tehneet tarkastuksen riitt:ivan
varmuuden saamiseksi siitii, onko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston paet6,sten mukaisesti.
Kirianpitoa seka titinpeetdken laatimisperiaatteita, sisHttde ia esittamistapaa olemme
tar-kastaneet riittevassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds sisiitte otennaisia
virheitii eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan hatLintoa on hoidettu Lain ja vattuuston paatijsten mukaisesti.
Kunnan sisiinen valvonta

ja riskienhattinta

seka konsernivatvonta on

jarjstetty

asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

ja siihen kuuluva konsernititinpaiitais on taadittu titinpaatdksen laatimjsta
koskevien siiinniisten ja mearaysten mukaisesti. Titinpeatds antaa oikeat ia riittavet tiedot
titikauden tu(oksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ia toiminnasta'
Kunnan titinpaatais

Lausunnot titinpSetijksen hyvaksymisestH ja vastuuvapauden myiintamisestH
Esitemme titinpaattjksen hyvaksymista.
Esitamme vastuuvapauden mytintamisu titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
Siikaisissa 15.5.2020
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