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Pyhäjärven kaupu ngi nva ltu ustolte

Otemme tarkastaneet Pyhäjärven kaupungin hattinnon, kirjanpidon ja titinpäätöksen tiUkau-

detta 1 .1.-31.12.2020. iitinpaatös sisättää kaupungin taseen, tutoslasketman, rahoitustasket'

man ja niiden tiitetiedot sekä tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen' Li-

säksi tilinpäätökseen kuutuva konsernititinpäätös sisättää konsernitaseen, konsernitutostas-

ketman, konsernin rahoituslasketman ja niiden liitetiedot.

Kaupunginhattitus ja muut titivetvolliset ovat vastuussa kaupungin ha[tinnosta ja tatoudenhoi'

dosta titikaudetta. Kaupunginhatlitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauk-

sesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunginhattitus ja kaupunginjohtaja vastaavat

titinpiätöksen laatimisesta ja siitä, että titinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin

tutoi<sesta, taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpäätöksen laatimista

koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat

toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin sisäisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekä

konsernivalvonnan järjestämisestä.

Otemme tarkastaneet titikauden hatlinnon, kirjanpidon ja titinpäätöksen jutkishatlinnon hyvän

titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja rapor-

toimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa olemme setvittäneet toimietinten
jäsenten ja tehtäväatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin

iiräisen välvonnan ja riskienhattinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta

otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt setonteot. Lisäk-

si olemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeetlisuutta.

Otemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko haltintoa hoidettu

tain ja vattuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä titinpäätöksen laatimisperiaatteita,
sisätiOa ja esittämistapaa otemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei
titinpäätös sisä[tä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntalain 110 S:n mukaan taloussuunnitelman on ottava tasapainossa tai ytijäämäinen. Vuo-

sien Z0Z0-22 taloussuunnitelma on atijäämäinen 10,0 mitj. euroa (edettinen tatoussuunnitelma

10,2 mitj. euroa), joten se ei ote kuntalain mukainen. Muitta osin kaupungin ha[lintoa on

hoidettu tain ja vattuuston päätösten mukaisesti.

Lisätietona korostamme, että vaikka 31.12.2020 titinpäätöksessä kaupungitta on ytijäämää ja
poistoeroa taseessa yhteensä 7,0 mitj. ellroa, tatoussuunnitetman toteutuessa suunnitetlusti

suunnitelmakauden päättyessä kaupungin taseessa on kattamatonta atijäämää 3,1 mitj. euroa

(yti 600 € asukasta kohti).

Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienha[tinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmu-

kaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita'

Kaupungin titinpäätös, joka osoittaa ytijäämää 426 871,49 euroa, ja siihen kuutuva konserniti'

tinpäätds on laadittu titinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaises-

ti. Titinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot titikauden tutoksesta, tatoudetlisesta asemasta,

rahoituksesta ja toiminnasta.
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