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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2020

Nakkilan kunnanvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Nakkitan kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpdiitciksen titikaudetta
1..1. 31 .12,2020. Titinpaetds siseltae kunnan taseen, tuloslaskelman, rahoitustasketman ja nii-
den [iitetiedot seki tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisdksi titinpiii-
tttkseen kuutuva konsernititinpaatds sisittiii konsernitaseen, konsernitulostasketman, konsernin
rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.

Kunnanhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan hatlinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhaltitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta iu t on-
sernivatvonnan jarjestamiseste. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat ti[inpeet6ksen t;a-
timisesta ja siita, ette titinpaetds antaa oikeat ja riittiivtii tied;t kunnan tuLoksesta, tatrcud;i-
tisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta iitinpaatdksen taatimista koskevien sddnntjstenja maaraysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa teh-neet selkoa kunnan siseisen valvonnan ja riskienhattinnan sekd konsernivatvonnan larlestimi-sesta.

olemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpdiitriksen jutkishattinnon hyvantitintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheioen 1a juutGiden navaitsemisetsij; ;;p;il;i-miseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet toimietinten i;-
senten ja tehtiiviiatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan tain.rtuiirriti. lil;;;; ,;#-sen valvonnan ja riskienhatlinnan sekii konsernivatvonnan jiirjestimisen aslanmut<ilsuutia
otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa'niistii 

"titetyt 
s"tont"ot. iirai riolemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista unn"itrj"n ti"to;en oikeettisuutta. otemmetehneet tarkastuksen riittevan va.muuden saamiseksi riitt;;ko naitintoa troiaeiiu t.i.;l ,"i:tuuston peet6sten mukaisesti. Kirjanpitoa sekd titinpadtciksen taatimisperiaatt"itu, siaitoal"esittamistapaa olemme tarkastaniet riittavassa tu"irrJeir"l"n toteamiseksi, ettei titinpaat6ssisalta otennaisia virheita eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan haUintoa on hoidettu tain ja val.tuuston paatdsten mukaisesti.

Kunnan siseinen vatvonta ja riskienhauinta seka konsernivalvonta on jerjestetty asianmukai-sesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan titinpaet6s ja siihen kuuluva konsernititinpaatds on laadittu titinpaatdksen taatimistakoskevien saanndsten ja maaraysten mukaisesti. 'ritinpiiiit<ii 
antaa oikeat ja riittevat tiedottilikauden tutoksesta, tatoudettiaesta asemasta, ranoitrif,ieiia :l toiminnasta.

Lausunnot titinpaetiiksen hyveksymiseste ja vastuuvapauden myiintamiseste
Esitamme titinpeetdksen hyveksymiste.

Esitamme vastuuvapauden mydntamista titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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