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Humppilan kunnanvaltuustolle
Otemme tarkastaneet Humppitan kunnan hallinnon, kirjanpidon ja titinpäätöken tilikaudetta
1.1 .-31 .12.2020. Titinpäätös sisättää kunnan taseen, tuloslasketman, rahoitustasketman ja niiden liitetiedot sekä tatousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi titinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisättää konsernitaseen, konsernitutoslasketman, konsernin

rahoituslaskelman ja niiden tiitetiedot.

Kunnanhallitus ja muut titivetvolliset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudelta. Kunnanhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivatvonnan järjestämisestä. Kunnanhaltitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpäätöksen taatimisesta ja siitä, että titinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
ja määräysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhatlinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

ja titinpäätöksen jutkishattinnon hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kunnan sisäisen vatvonnan ja riskienhatlinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta
otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt setonteot. Lisäksi
olemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. Otemme
tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja vattuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä titinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisättöä ja
esittämistapaa otemme tarkastaneet riittävässä [aajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpäätös
sisältä otennaisia virheitä eikä puutteita.
Olemme tarkastaneet tiiikauden hattinnon, kirjanpidon

Tarkastuksen tulokset
Kunnan hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston päätösten mukaisesti
Kunnan sisäinen vatvonta
sesti.

ja riskienhattinta sekä konsernivalvonta on järjestetty

asianmukai-

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita
Kunnan titinpäätös ja siihen kuutuva konsernitilinpäätös on laadittu titinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Titinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot
tilikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoitukesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme titinpäätöksen hyväksymistä
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä titivetvottisitle tarkastamattamme titikaudetta
Humppilassa 17.5.2021
BDO

Audiator Oy, titintarkastusyhteisö

Piia-Tuutia Rauhala
JHT

BDo Audiator oy (Y-tunnus 0904285-6) kuutuu suomalaiseen BDo-konserniin. Emoyhtiö BDo oy on itsenäinen jäsen BD0 lntemåtional Limitedissä ja kuutuu
kansainvätisten itsenäisten B0O- jäsenyhtiöiden verkostoon.
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