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TI LINTARKASTUSKERTOMUS 202 1

PyhHnndn ku nnanvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Pyhennan kunnan hattinnon, kirjanpidon ia titinpaatiiksen titikaudetta 1.1 .-
31.17.7021. Titinpaat6s sisiltlili kunnan taseen, tutostaskelman, rahoitustaskelman ja niiden
liitetiedot seka tatousaMon toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisaksi titinpaat6kseen
kuutuva konsernititinpaat6s sisattae konsemin taseen, tutoslasketman, rahoitustasketman ja niiden
Iiitetiedot.

Kunnanhallituksen ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

Otemme tarkastaneet titikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpaatiiksen jutkishattinnon hyven
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hallinnon tarkastuksessa otemme selvittaneet toimietinten
jesenten ja tehtavaalueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan tainmukaisuutta. Kunnan sisiiisen
valvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan jerjestamisen asianmukaisuutta otemme
tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Muodostamme
klisityksen titintarkastuksen kannalta retevantista siseisesH vaavonnasta pystyaksemme
suunnittetemaan asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme tausua sisiisen
vatvonnan jarjestamisesta mutta emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan
tausunnon kunnan sisiiisen vatvonnan tehokkuudesta. Lisaksi otemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta.

Otemme tehneet tarkastuksen riittavan varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu tain
ja vattuuston paet6sten mukaisesti. Kirjanpitoa seka fitinpaat6ksen laatimisperiaatteita, sisattiia
ja esjttamistapaa otemme tarkastaneet riit6vassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaetds
siselta otennaisia virheite eika puutteita.

Kunnanhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan hallinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsemijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jerjestamisesta. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaatijksan
[aatimisesta ja siite, etta titinpaatds antaa oikean ja riittevan kuvan kunnan tutoksesta,
taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaattjksen laatimista koskevien
sHhnniisten ja maareysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisiiisen vatvonnan ja riskienhattinnan seke
konsernivalvonnan jarjestamisesta.

Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat myijs sisaisen vatvonnan jerjestemiseste ja settaisesta
sisaiseste vatvonnasta, jonka ne katsovat tarpeettiseksi voidakseen taatia titinpaatS[sen, jossa ei
ole vaarinkeyttikseste tai virheesta johtuvaa olennaista virheettisyytta.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tarkastuksen tulokset

Kuntatain 129 S:iili ei ote kaikitta osin noudatettu. Lisetietona toteamme, ettei kunta ote saanut
tytaryhteistitteen mytintamatte 2,3 mitjoonan euron takaukselte vastavakuutta. Kunta on pyytenyt
tyGryhtidta hakemaan vastavakuudeksi kiinnityksia. vastavakuuksien puute ei niikemyksemme
mukaan vaaranna kunnan kykyii vastata silte taissa saadetyista tehtevista. Muitta osin kunnan
hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston paetiisten mukaisesti.

Kunnan siseinen vatvonta ja riskienhattinta sekii konsernivatvonta on jarjestetty asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
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Kunnan titinpeat6s ja siihen kuuluva konsemititinpaatiis on taadittu titinpaataiksen taatimista
koskevien saenn6sten ja maaraysten mukaisesti. Titinpeet6s antaa oikean ja riittavan kuvan
titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Lisatietona
hatuamme kiinnittaa huomiota tit'inpaatdksen liitetietoon, jossa on todettu, etta tyteryhtiti
Kiinteisttjosakeyhti6 Pyhannan Teollisuushattien osakkeiden kirjanpitoarvoon on tehty ataskirjaus
ia ataskirjaustarvetta tuttaan jatkossa arvioimaan vuosittain kunnan titinpiilittiksen yhteydesse.

Lausunnot tilinpaHtiiksen hyvikymisestH ja vastuuvapauden myiintHmisestH

Esitemme titinpeatdksen hyvaksymistS.

Esitiimme vastuuvapauden myiintamista titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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