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TIUNTARKASTUSKERTOMUS 2019

Pohjois-Satakunnan peruspatvelutkuntayhtymän yhtymävaltuustolLe

Olemme tarkastaneet Pohjois-Satakunnan peruspatvetukuntayhtymän halLinnon, kirjanpidon ja
titinpäätöksen tilikaudetta 1.1 .-31 .12.2019. Tilinpäätös sisättää taseen, tutostasketman,
rahoitustaskeLman ja niiden tiitetiedot sekä tatousarvion toteutumisvertaitun ja
toimintakertomuksen.

Kuntayhtymän haltitus ja muut titivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja
taloudenhoidosta tilikaudetta. Kuntayhtymän hatlitus ja johtaja vastaavat titinpäätöksen
taatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta,
tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti. Hattitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet
selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhaltinnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkisha[linnon hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. HalLinnon tarkastuksessa oLemme selvittäneet
toimietinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhaltinnan järjestämisen asianmukaisuutta
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyn setonteon.
Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.
OLemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu
tain ja yhtymävattuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tiunpäätöksen
taatimisperiaatteita, sisäLtöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä taajuudessa
sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisättä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tuLokset

Kuntayhtymän halLintoa on hoidettu lain ja yhtymävattuuston päätösten mukaisesti.

Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhaltinta on järjestetty asianmukaisesti Lukuun
ottamatta ennakkoperintärekisterimerkintöjen tarkistamista. Olemme raportoineet
kuntayhtymäLle kyseisistä puutteista 29.5.2019, mutta asian seLvittäminen on aloitettu
kuntayhtymässä vasta heLmikuussa 2020. Tarkistamisen puutteista johtuen tilinpäätökseen on
tehty 430 000 € pakottinen varaus mahdoLlista myöhempää verojen maksuvelvoitetta varten.

VaLtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen Laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti. TiLinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tiLikauden tuLoksesta,
taloudeLlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

BDO Audiator Oy (Y-tunnus 09042856) kuuluu suomalaiseen BDOkonserniin. Emoyhtiö 800 Oy on itsenäinen jäsen BDO International Limitedissä ja kuutuu
kansainvälisten itsenäisten BDO-jasenyhtiöiden verkostoon.



Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme titinpäätöksen hyväksymistä.

Emme puoLta vastuuvapauden myöntämistä 30.11 .201 9 saakka virassa oLLeeLle
talousjohtaja[te, kuntayhtymäjohtajatLe, 30.9.2019 saakka virassa olleelLe vt. perhe- ja
aikuispalvelujohtajalle, 1 .10.2019 atkaen virassa otteelle vt. perhe- ja aikuispatvetujohtajalte
ja kuntayhtymähaWtukselle, koska tarkastuksen tutoksissa mainitun maksuvelvoitteen
toteutumisesta ei ole vielä saatu tietoa.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä muitle titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.

Kankaanpäässä 28.5.2020

BDO Audiator Oy, titintarkastusyhteisö
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