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Tl Ll NTARKASTUSKERTOTTTUS 2020

Kai n u u n liitto ku ntayhtym6n maaku ntava ltu usto I le

Otemme tarkastaneet Kainuun liitto kuntayhtymlin hattinnon, kirjanpidon ja titinptihttiksen
tilikaudetta 1.1.-31.12.2020. Titinpli5ttis sistitt?iti taseen, tulostasketman, rahoituslasketman ja
niiden liitetiedot sekli talousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen.

Maakuntahattitus ja muut titivelvotliset ovat vastuussa sen hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Maakuntahattitus ja maakuntajohtaja vastaavat titinpiiittiksen laatimisesta ja
siita, etta titinptilittis antaa oikeat ja riittliviit tiedot kuntayhtymiin tutoksesta, tatoudetlisesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinp6ittiksen [aatimista koskevien siilinntisten ja
miidrtysten mukaisesti. Maakuntahattitus ja maakuntajohtaja ovat toimintakertomuksessa
tehneet setkoa kuntayhtymdn sisliisen vatvonnan ja riskienhattinnan jlrjestiimisestii.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinp'iihttiksen jutkishattinnon hyvln
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme selvitteneet
toimietinten jlisenten ja tehthvhatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
[ainmukaisuutta. Siseisen vatvonnan ja riskienhattinnan jiirjesttimisen asianmukaisuutta
otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistli esitetyn setonteon.
Lis?iksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeetlisuutta.
Otemme tehneet tarkastuksen riittlivtin varmuuden saamiseksi siit6, onko haltintoa hoidettu
tain ja maakuntavattuuston paatdsten mukaisesti. Kirjanpitoa sekti titinpti[ttiksen
laatimisperiaatteita, sisiittcii ja esittamistapaa olemme tarkastaneet riittivtissii laajuudessa
sen toteamiseksi, ettei titinpti?ittis sisdttd otennaisia virheitli eikli puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtymiin hattintoa on hoidettu tain ja maakuntavattuuston paatiisten mukaisesti.

KuntayhtymHn sishinen valvonta j a riskien hattinta on j ii rjestetty asianm ukaisesti

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtymiin titinp?iiitris on taadittu titinpiilt<iksen taatimista koskevien slilinncisten ja
mhlirliysten mukaisesti. Titinphittis antaa oikeat ja riittiiv'dt tiedot titikauden tutoksesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpliiitiiksen hyvHksymisestH ja vastuuvapauden myiintHmisestH

Esitemme titinplidttiksen hyvlksymist?i

Esithmme vastuuvapauden mytinthmisth titivetvottisilte tarkastamaltamme titikaudetta.

Kajaanissa 22. phivhnti huhtikuuta 2021
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