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ItH-Savon koututuskuntayhtyman yhtymHvaltuustolle

Otemme tarkastaneet lta-savon koututuskuntayhtyman hatlinnon, kirjanpidon ja titinpaatiiksen titikau-
detta 1.1.-31.'12.2020. Titinpaatds sisattaa kuntayhtymen taseen, tutostaskelman, rahoituslasketman ja
niiden liitetiedot seka talousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Liseksi titinpeatiikseen
kuutuva konsernititinpe6t6s sisattaa konsernitaseen, konsernitutostaskelman, konsernin rahoitustasketman
ja niiden tiitetiedot.

Kuntayhtyman hattitus ja muut titivetvotliset ovat vastuussa sen hattinnosta ja tatoudenhoidosta titikau-
detta. Kuntayhtyman hatlitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntayhtymakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jiirjestamisesta. Kuntayhtyman hattitus ja johtaja vastaavat titinpaattjksen taatimises-
ta ja s'iite, etta titinpaatos antaa oikeat ja riittavat tiedot kuntayhtyman tutoksesta, tatoudettisesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaettiksen laatimista koskevien s5ann6sten ja maaraysten
mukaisesti. Hattitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kuntayhtyman sisaisen
vatvonnan ja riskienhattinnan sek6 konsernivatvonnan jarjestamisesta.

Olemme tarkastaneet titikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen jutkishattinnon hyvan titintar-
kastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuk-
sen tutoksina. Haltinnon tarkastuksessa olemme setvittaneet toimietinten jesenten ja tehtavaatueiden
johtavien viranhattijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kuntayhtyman sisiiisen vatvonnan ja riskienhattin-
nan seka konsernivalvonnan jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteis-
ta annettujen tietojen oikeetlisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittaviin varmuuden saamiseksi
siita, onko hattintoa hoidettu tain ja yhtymavattuuston paatiisten mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaa-
tiiksen laatimisperiaatteita, sisettda ja esittamistapaa olemme tarkastaneet riittavassa taajuudessa sen
toteamiseksi, ettei titinpaatais sisatta otennaisia virheite eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtyman haltintoa on hoidettu tain ja yhtymavaltuuston paatosten mukaisesti.

Kuntayhtyman sisainen vatvonta ja riskienhattinta sekii konsernivatvonta on jarjestetty asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtyman titinpaatds ja siihen kuutuva konsernitilinpaatiis on laadittu titinpaetirksen laatimista
koskevien saenndsten ja maiiraysten mukaisesti. TitinpAAttis antaa oikeat ja riittevat tiedot titikauden
tutokrsta, taloudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot ti tinpiiiitiiksen hyvHksymisesta ja vastuuvapauden myiintemiseste

Esitamme titinpAatiiksen hyvaksymista.

Esitemme vastuuvapauden myiintamistA titivetvottjsitte tarkastamattamme titikaudetta.
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