
BDO Keskus 020 743 7920
Faksi 020 7432935
www.bdo.fi

BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Hetsinki

Ruokolahden kunnanvaltuusto[le

Otemme tarkastaneet Ruokotahden kunnan hatlinnon, kirjanpidon ja titinpddt6ksen
titikaudelta 1.1.-31.12.2020. Titinpiiitcis sisdltid kunnan taseen, tutostasketman,
rahoitustasketman ja niiden liitetiedot sekd tatousarvion toteutumisvertaitun ja
toimintakertomuksen. Lishksi titinpddtcikseen kuuluva konsernititinpddttis sisdttdd
konsernitaseen, konsernituloslasketman, konsernin rahoitustasketman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhattitus ja muut tilivetvotliset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudella. Kunnanhatlitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jiirjest6misestd. Kunnanha[[itus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpdHttiksen
taatimisesta ja siitii, ettd titinpiiitcis antaa oikeat ja riittevat tiedot kunnan tutoksesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinp56t<iksen [aatimista koskevien
siiiinntisten ja miidriiysten mukaisesti. Kunnanhaltitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisiiisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekii
konsernivatvonnan jdrjestimisesti.

Otemme tarkastaneet tilikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpditciksen jutkishattinnon hyviin
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. HaItinnon tarkastuksessa otemme setvittiineet
toimietinten jiisenten ja tehtiiviatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisiisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekii konsernivatvonnan
jirjestdmisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niistii esitetyt setonteot. Lisdksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittiiviin
varmuuden saamiseksi siitd, onko hattintoa hoidettu lain ja valtuuston piittisten mukaisesti.
Kirjanpitoa sekh titinpidtciksen laatimisperiaatteita, sisittcid ja esittimistapaa otemme
tarkastaneet riittdvdssii Iaajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpddttis sisittd olennaisia
virheitii eikd puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan ha[tintoa on hoidettu lain ja vattuuston piittisten mukaisesti

Kunnan sisiiinen vatvonta ja riskienha[[inta
asianmukaisesti.

sekii konsernivatvonta on jHrjestetty

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan titinpidtds ja siihen kuutuva konsernitilinpddttis on laadittu titinpddtdksen laatimista
koskevien siiiinndsten ja m56rdysten mukaisesti. Titinpiidtcis antaa oikeat ja riittavet tiedot
tilikauden tutoksesta, tatoudel[isesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot titinplilitiSksen hyveksymiseste ja vastuuvapauden mytint5misestH

Esitiimme titinpdittiksen hyviksymistd.

Esitimme vastuuvapauden mycintiimistd titivelvoltisitte tarkastamaltamme titikaudetta
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