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Myniimiien kunnanvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Myniimiien kunnan haltinnon, kirjanpidon ja titinpiiitiiksen titikaudetta
1.'l .-31,17.7021 , Titinpiiitiis sisattaa kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja
niiden Iiitetiedot sek6 talousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisiksi
titinpiiiitiikseen kuutuva konsernititinpiiiitiis sis6ttdd konsernin taseen, tulostasketman,
rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhallituksen ja muiden ti livelvollisten velvollisuudet

Kunnanhallitus ja muut titivetvotliset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanha[[itus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jarjestamisesta. Kunnanhat[itus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpditiiksen
laatimisesta ja siita, etta titinpaatiis antaa oikean ja riittiiviin kuvan kunnan tutoksesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpeat6ken laatimista koskevien
siinnijsten ja mdiiriiysten mukaisesti. Kunnanhatlitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisiisen valvonnan ja riskienhattinnan sekii
konsernivatvonnan jarjestamisesta.

Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat my6s sisiisen vatvonnan jarjestamisesta ja
seuaisesta sisaisesta valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeeltiseksi voidakseen laatia
titinpiiiitiiksen, jossa ei ole viidrinkiiytiiksestii tai virheeste johtuvaa olennaista virheetlisyytta.

Ti lintarkastajan velvollisuudet

otemme tarkastaneet titikauden hat[innon, kirjanpidon ja titinpaat6ksen julkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseki tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet
toimielinten jdsenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisaisen valvonnan ja riskienhattinnan sekd konsernivatvonnan
jarjestamisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niisti esitetyt setonteot. Muodostamme kasityksen titintarkastuksen
kannatta relevantista sisiiisesti vatvonnasta pystydksemme suunnittetemaan asianmukaiset
titintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme tausua sisiisen valvonnan jerjestamiseste mutta
emme siine tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan lausunnon kunnan sisaisen vatvonnan
tehokkuudesta. Lisiiksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen
oikeeItisuutta.

Otemme tehneet tarkastuksen riittavan varmuuden saamiseksi siita, onko haltintoa hoidettu
lain ja valtuuston piiitiisten mukaisesti. Kirjanpitoa sekii titinpaa iksen Iaatimisperiaatteita,
sisettiie ja esittamistapaa otemme tarkastaneet riittavassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei
titinpaat6s sisittii otennaisia virheiti eiki puutteita.

Tarkastuksen tuloket

Kunnan hattintoa on hoidettu lain ia vattuuston piiit6sten mukaisesti.

Kunnan sisd,inen vatvonta ja riskienhattinta seka konsernivatvonta on jarjestetty
asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan tilinpaatds ja siihen kuutuva konsernititinpaat6s on laadittu titinpiiiit6ksen laatimista
koskevien sidnniisten ja miiliriiysten mukaisesti. Titinpaatijs antaa oikean ja riittavan kuvan
titikauden tutoksesta, taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
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Lausunnot tilinpHHttiksen hyvdksymisestl ja vastuuvapauden myiint5misestti

Esitimme titinpiiitiiksen hyviiksymistii.

Esitemme vastuuvapauden myiintamista titivetvottisitte tarkastamattamme ti[ikaudetta.
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