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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2020

Ylitornion kunnan kunnanvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Ylitornion kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatiiksen titikaudetta
1.1.-31.12.2020. Tilinpaet6s sisettaa kunnan taseen, tuloslasketman, rahoituslaskelman ja
niiden [iitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi
titinpaatdkseen kuutuva konsernititinpaatds sisattae konsernitaseen, konsernitulostaskelman,
konsernin rahoitustasketman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhaltitus ja muut titivetvotliset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhatl.itus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan jarjestamisestA. Kunnanhatl'itus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpeatdksen
Laatimisesta ja siita, etta titinpaatiis antaa oikeat ja riittavat tiedot kunnan toiminnan
tutoksesta ja taloudettisesta asemasta titinpeat6ksen laatimista koskevien saenniisten ja
maeraysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet
setkoa kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan jarjestamiseste.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinp;atdksen hyvan
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsem'iseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet
toimietinten jasenten ja tehtavaalueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan
jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista ja kaytdsta annettujen tietojen oikeetlisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen
riittavan varmuuden saamiseksi siita, onko hallintoa hoidettu tain ja vattuuston paatdsten
mukaisesti. Kirjanpitoa sekii titinpddtiiksen laatimisperiaatteita, sisattiia ja esittamistapaa
otemme tarkastaneet riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatiis sisatE
olennaisia virheita eika puutteita.

Vattuustoon nehden sitovia tutosatueiden toimintakateytityksia oU yhteensa noin 770 tuhatta
euroa, joista otennaisimmat ytitykset olivat perusturvan hattinto 372 tuhatta euroa (1 '15,5 %)

ja sosiaatipatvetut 213 tuhatta euroa (5,8 %). MuiLta osin kunnan hatlintoa on hoidettu lain ja
vattuuston peatdsten mukaisesti.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan sisainen valvonta ja riskienhatl.inta seka konsernivatvonta on jarjestetty
asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista ja keyt6sta annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan til.inpaatds ja siihen kuutuva konsernititinpaatds on laadittu titinpaatiiksen taatimista
koskevien saiinn6sten ja mearaysten mukaisesti. Tilinpaatds antaa oikeat ja riittavet tiedot
titikauden toiminnasta, tatoudesta, taloudettisesta kehityksesta ja tatoudettisista vastuista.
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Lausunnot tilinpHHttiksen hyvdksymisestfi ja vastuuvapauden
my6ntamiseste

Esitamme titinp5et6ksen hyvaksymista.

Esitamme vastuuvapauden myirntamista titivetvottisiLte tarkastamattamme tilikaudetta
edettyttaen, ette vattuusto hyv5ksyy tarkastuksen tutoksena mainitut talousarvioytitykset.
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