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Kaustisen kunnanva ltuustolle
Otemme tarkastaneet Kaustisen kunnan haltinnon, kirjanpidon ja titinpäätöksen titikaudetta 1.1.31.12.2021. Titinpäätös sisättää kunnan taseen, tulostaskelman, rahoitustasketman ja niiden
tiitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi titinpäätökseen
kuutuva konsernititinpäätös sisättää konsernin taseen, tuloslasketman, rahoituslasketman ja niiden

liitetiedot.
Ku n nan

haltitu ksen ja muiden ti live lvol listen velvoltisu udet

Kunnanhallitus ja muut titivetvoltiset ovat vastuussa kunnan hatlinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudella. Kunnanhaltitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpäätöksen

[aatimisesta ja siitä, että titinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kunnan tuloksesta,
tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisäisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekä
konsernivatvonnan järjestämisestä.
Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sellaisesta
sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeetliseksi voidakseen laatia titinpäätöksen, jossa ei
ote väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheetlisyyttä.
Ti

lintarkastajan velvoIlisuudet

Otemme tarkastaneet tilikauden hatlinnon, kirjanpidon

ja titinpäätöksen julkishatlinnon

titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden

ja

hyvän

puutteiden havaitsemiseksi ja

raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Haltinnon tarkastuksessa otemme selvittäneet toimietinten
jäsenten ja tehtäväatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan tainmukaisuutta. Kunnan sisäisen
vatvonnan ja riskienhaltinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme
tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Muodostamme

käsityksen titintarkastuksen kannatta retevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittetemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme tausua sisäisen
valvonnan järjestämisestä mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan
[ausunnon kunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Lisäksi olemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeetlisuutta.
Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko haltintoa hoidettu lain
ja vattuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisättöä
ja esittämistapaa otemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpäätös
sisättä otennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tutokset
Kunnan hallintoa on hoidettu lain ja vattuuston päätösten mukaisesti.
Kunnan sisäinen vatvonta

ja riskienhatlinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan titinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu titinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Titinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
titikauden tuloksesta, tatoudel[isesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
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Esitämme titinpäätöksen hyväksymistä.
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