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RautjHrven kunnanvaltuusto[[e
Otemme tarkastaneet Rautjiirven kunnan hallinnon, kirjanpidon ja titinpiitrjksen titikaudetta
1.1.-31 .12.2020. Titinpdiitcis sisdttdd kunnan taseen, tutostasketman, rahoituslasketman ja niiden

[iitetiedot sekii talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lishksi titinpddtcis
sisiittiiii kunnan Iiiketaitoksen eri[[istilinpddttiksen. Titinpiiiittikseen kuutuva konsernititinpiiiitcis
sisHttdd konsernitaseen, konsernitutostaskelman, konsernin rahoitustasketman ja niiden
tiitetiedot.

Kunnanhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jHrrjestdmisestli. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpiiiitdksen

laatimisesta ja siitii, ett6 titinpdiittjs antaa oikeat ja riittdvdt tiedot kunnan tutoksesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpS6tciksen laatimista koskevien
siiiinncisten ja miiiiriiysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisiiisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekii
konsernivatvonnan jiirjestiimisestii.
Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon

ja

titinpddtciksen jutkishattinnon hyvdn

virheiden ja

puutteiden havaitsemiseksi ja
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. HaItinnon tarkastuksessa otemme setvittlneet
toimielinten jiisenten ja tehtdvdatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan lainmukaisuutta.
Kunnan sisdisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekii konsernivatvonnan jdrjestimisen
asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistd esitetyt
setonteot. Lisdksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen
oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittiiviin varmuuden saamiseksi siit6, onko
hattintoa hoidettu tain ja valtuuston pdrdtdsten mukaisesti. Kirjanpitoa seki titinpddtdksen
laatimisperiaatteita, sisdtttid ja esittimistapaa olemme tarkastaneet riittdviissd [aajuudessa sen
toteamiseksi, ettei titinpiittis sisdtld olennaisia virheitii eikd puutteita.
Tarkastuksen tulokset
Kunnan haltintoa on hoidettu tain ja vattuuston pddtcisten mukaisesti.
Kunnan sisiiinen vatvonta

ja riskienhatlinta sekii konsernivatvonta on jiirjestetty asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan titinpiiiitcis ja siihen kuuluva konsernitilinpddtcis on laadittu titinp5dtciksen laatimista
koskevien sdiinncisten ja mdhrhysten mukaisesti. Titinpdetds antaa oikeat ja riittdvit tiedot
titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuutuu suomatairen 8Do-konserniin. Emoyhtio BDO Oy on itsenainen jasen BDO lnternationat Limitedissa ja kuutuu
kansinvatisten itseneisten BDO-jasenyhtiiiiden verkost@n.
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Lausunnot tilinpHHti5ksen hyvHksymisestH ja vastuuvapauden myiintHmisestH
Esitamme titinpaatdksen hyviiksymista.
Esitamme vastuuvapauden mytintamista titivetvottis'itte tarkastamattamme tilikaudetta.

Rautjirvettd 1 1.5.2021
Audiator Oy
ntarkastusyhteisti

BDO

ti

ti

Utta-Maija Tuome
JHT, KHT

2

