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TILI NTARKASTUSKERTOMUS 2020 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntavaltuustolle 

Otemme tarkastaneet Pohjois-Karjatan maakuntatiiton hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatiiksen
tilikaudetta 1.1.-31.'12.2020. Titinpaat6s sisattea taseen, tulostasketman, rahoituslasketman ja 
niiden Iiitetiedot seke talousaMon toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. 

Kuntayhtyman hattitus ja muut titivelvottiset ovat vastuussa sen hattinnosta ja 
tatoudenhoidosta titikaudetta. Kuntayhtyman hattitus ja johtaja vastaavat titinpiiiittiksen
laatimisesta ja siita, etta titinpaat6s antaa oikeat ja riittavat tiedot kuntayhtyman tuloksesta, 
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpeatijksen taatimista koskevien 
saanniisten ja mairraysten mukaisesti. Hattitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet 
setkoa kuntayhtymen sisaisen valvonnan ja riskienha[innan jiirjestemisesta. 

olemme tarkastaneet titikauden hatlinnon, kirjanpidon ja titinpeattiksen jutkishattinnon hyyan-titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Haltinnon tarkastuksessa otemme setvittane;t
toimietinten jasenten ja tehtevaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan 
lainmukaisuutta. sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan jdrjestdmisen asianmukaisuutta 
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksesia niistii esitetyn setonteon. 
Liseksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen ;ikeettisuutta.
olemme tehneet tarkastuksen riittavan varmuuden saamiseksi siiid, onko hattintoa hoidettu
lain. ja maakuntavattuuston paatdsten mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaatdksen
taatimisperiaatteita, sisiittii6 ja esittamistapaa olemme tarkastaneet riittevessa laajuudessa 
sen toteamiseksi, ettei titinpaatiis sisatta otennaisia virheitA eika puutteita. 

Tarkastuksen tulokset 

Pohjois-Karjatan tutevaisuusrahaston sitova tavoite toimintamenot ytittyi 99.783 euroa ja
projektien sitova tavoite toimintakate ytittyi 7g.540 euroa talousarvioon niihden. 
Titinpiiiitiiksessii on raportoitu ytitysten syiste. Kuntayhtyman hattintoa on muitta osin 
hoidettu tain ja maakuntavaltuuston pAatdsten mukaisesti. 

Kuntayhtyman sisainen vatvonta ja riskienhattinta on jarjestetty asianmukaisesti. 

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita. 

Kuntayhtyman titinpaatits on taadittu titinpaatiiksen Laatimista koskevien saanniisten ja 
maareysten mukaisesti. Titinpaetits antaa oikeat ja riittevet tiedot titikauden tutoksest;, 
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. 

Lausunnot titinpH5tiiksen hyvHksymisestli ja \/astuuvapauden mytintHmisestE 

Esitamme titinpaAtdksen hyveksymista. 

Esitamme yastuuvapauden mytintamist6 titivetvottisilte tarkastamaltamme titikaudetta. 

Joensuussa 29. huhtikuuta 2021 

BDO Audiator Oy, titintarkastusyhteisij 
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