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Punkalaitumen kunnanvaltuustolle
Otemme tarkastaneet Punkataitumen kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatijksen tilikaudetta 1.1.-31.12.2020. Titinpaatds sisattiia kunnan taseen, tutostaskelman, rahoitustasketman
ja niiden tiitetiedot sekii tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi titinpiiiitiikseen kuuluva konsernitilinpaatos sisdttiid konsernitaseen, konsernitutostasketman,
konsernin rahoituslasketman ja niiden tiitetiedot.
Kunnanhattitus ja muut titivetvolliset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja ta[oudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhaltitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja kon'
sernivatvonnan jiirjestamisesta. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaat6ksen [aatimisesta ja siite, etta titinpaatds antaa oikeat ja riittavat tiedot kunnan tuloksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaat6ksen taatimista koskevien saanndsten
ja maaraysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhaltinnan sekd konsernivatvonnan jarjestemisesta.

otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen jutkishattinnon hyvan
tilintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvitteneet toimielinten jasenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan tainmukaisuutta. Kunnan sisdisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan jiirjestiimisen asianmukaisuutta
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niisti esitetyt setonteot. Lisaksi
olemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeetlisuutta. Otemme
tehneet tarkastuksen riitteven varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston paat6sten mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaatiiksen laatimisperiaatteita, sisettda ja
esittemistapaa otemme tarkastaneet riittavassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpeatajs
sisatla otennaisia virheite eika puutteita.

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

ja

riskienhattinta seka konsernivatvonta on jarjestetty asianmukai-

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan titinpaatds ja siihen kuuluva konsernititinpaatds on taadittu titinpaetdksen taatimista
koskevien saanniisten ja maaraysten mukaisesti. Titinpaatds antaa oikeat ja riittavat tiedot
tilikauden tutoksesta, taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpHHtiiksen hyvaksymisestH ja vastuuvapauden myiintHmisesta
Esitemme titinpaatdksen hyviiksymistii.
Esitamme vastuuvapauden mytintamiste titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
Raumatta 26. huhtikuuta 202'l
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