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Kaustisen kunnanvaltuustolle
Otemme tarkastaneet Kaustisen kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen tilikaudetta 1..1.31.12.2020. Titinpeetds sisattaa kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot
seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi titinpaatdkseen kuutuva konsernititinpaat6s sisattaa konsernitaseen, konsernitutostasketman, konsernin rahoitustasketman ja niiden

tiitetiedot.

KunnanhaItitus ja muut tilivetvottiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta titikaudetta. Kunnanhaltitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivatvonnan
jerjestamisesta. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaatijksen [aatimisesta ja siita, etta
titinpaetds antaa oikeat ja riittavat tiedot kunnan tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta
ja toiminnasta titinpditdksen [aatimista koskevien sadnntjsten ja miiiiriysten mukaisesti. Kunnanhaltitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seki konsernivatvonnan jerjestamisesta.
Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen jutkishattinnon hyvan tilintar.
kastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa olemme setvittaneet toimietinten jasenten ja tehtiivaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan tainmukaisuutta. Kunnan sisaisen valvonnan ja riskienhattinnan sekii konsernivatvonnan j;rjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittavan varmuuden saamiseksi siita, onko haUintoa hoidettu lain ja valtuuston paatijsten mukaisesti. Kirjanpitoa seka tilinpaatdksen
laatimisperiaatteita, sisattda ja esittamistapaa otemme tarkastaneet riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds sisatta otennaisia virheita eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan hattintoa on hoidettu Iain ja vattuuston paatdsten mukaisesti.
Kunnan sisainen vatvonta

ja riskienhattinta

sekd konsernivatvonta on

jarjestetty asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan tilinpiiitd,s ja siihen kuuluva konsernititinpaatds on taadittu titinpaatdksen taatimista koskevien
seanndsten ja m6iriiysten mukaisesti. Titinpaat6s antaa oikeat ja riittavat tiedot titikauden tutoksesta,
taloudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
Kunnan taseessa on edetteen atijaamae yhteensa 535 210,18 euroa eli yhteensa 1 27 euroa/asukas
(edettisvuonna atijaamaa oti 532 euroa/asukas). Kuntalain mukaan tatoussuunnitetman yhteydessa on

peatettava yksitijidyista toimenpiteiste, joitta kattamaton atijaAma katetaan.

Lausunnot titinpddtiiksen hyvHksymisestH ja vastuuvapauden myiintemiseste
Esitamme titinpddtiiksen hyviiksymistii.
Esitamme vastuuvapauden mytintamista titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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