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Toivakan kunnanvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Toivakan kunnan haltinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen titikaudetta
1.1.-31.12.?020. Titinpaatiis sisattaa kunnan taseen, tulostasketman, rahoituslasketman ja
niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi

titinpaatdkseen kuutuva konsernititinpaatos sisattae konsernitaseen, konsernitutostasketman,
konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.

Kunnanhallitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan jarjestamisesta. Kunnanhaltitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaatirksen
taatimisesta ja siita, ette titinPaatiis antaa oikeat ja riittavat tiedot kunnan tutoksesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatoksen laatimista koskevien

saann6sten ja maar;ysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet selkoa kunnan sisliisen vatvonnan ja riskienhallinnan seke

konsernivalvonnan jarjestiimisesta.

otemme tarkastaneet titikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpaet6ksen jutkishattinnon hyvtin

tilintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa olemme selvittaneet
toimietinten jiisenten ja tehtavaa(ueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
tainmukaisuuttt. Kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan
jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon

ioimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeetlisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittavan
varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston paetirsten mukaisesti.

Kirjanpitoa seka titinpaatdksen taatimisperiaatteita, siseltda ja esittamistapaa olemme

tar-kasianeet riittavassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds sisatta otennaisia

virheite eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset

BDO Keskus 020 743 2920
Faksi 020 743 2935

8DO Audiator Oy
vattuniemenranta 2
00210 Hetsinki

Kunnan titinpaat6s vuonna 2020 oli 1.543.010 euroa ytijaamainen. Aiempien vuosien atija:imat

kunnan taseetta ovar 3.631.178 euroa ja katettavaa atijiiiimiiii on 2.088.168 euroa 31.12.2020.

Kuntatain 110.3 5:n mukaan atijeamiit tutee otla katettuna netjen vuoden kutuessa

titinpaatiiksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta tukien eLi viimeistaan 3'1.12.2024.

Hatuamme kiinnittaa huomiota siihen, etta titinpaattjksessa on esitetty
Verkkohotding Oy:n osakkeiden arvona 765.408 euroa. Yhtit tte on

saneerausohjetma ja osakkeiden arvostukseen saattaa sisattya arvostusriskia.

Kunnan hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston paatiisten mukaisesti.

Keski-Suomen
vahvistettu

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan titinpeatiis ja siihen kuutuva kons€rnititinpaattjs on laadittu titinpaatirksen laatimista

koskevien saanndst6n ja ma;raysten mukaisesti. Titinpaatt s antaa oikeat ja riittavat tiedot

titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta'

Kunnan sisainen vatvonta ja riskienhattinta
asianmukaisesti.

seki konsernivatvonta on jarjestetty
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BDO

Lausunnot tilinpadtdksen hyvdksymisestii ja vastuuvapauden mydntemisestii

Esitemme titinpeatdksen hyvaksymista.

Esitamme vastuuvapauden mytintlmista titivetvottisilte tarkastamattamme titikaudetta.

Toivakassa 27.5.2021

BDO Audiator Oy, titintarkastusyhteisti
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