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Till Kronoby kommunfullmektige

Vi har granskat Kronoby kommuns ftirvaltning, bokf6ring och bokslut ftjr
riikenskapsperioden 1.1.-31.12.2019. Bokstutet omfattar kommunens balansriikning,
resuttatrakning, finansieringsanatys och noter titt dem samt tabta 6ver budgetutfatl och
verksamhetsberattelse. Titt bokstutet h6rande koncernbokstut bestir av
koncernba[ansriikning, koncernresuttatrakning, koncernens finansieringsanalys och noter
titt dem.

Kommunstyretsen och 6vriga redovisningsskytdiga ar ansvariga f6r kommunens fdrvattning
och sktjtsetn av ekonomin under riikenskapsperioden. Kommunstyretsen och den 6vriga
koncernledningen ansvarar ftir styrningen av kommunkoncernen och ordnandet av
koncerntivervakningen. Kommunstyrelsen och kommundirekttiren ansvarar fdr
upprattandet av bokstutet och f6r att det ger riktiga och tittriicktiga uppgifter om

kommunens resuttat, dess ekonomiska stattning, finansiering och verksamhet ientighet
med stadganden och bestiimmetser om uPPrattande av bokstut. Kommunstyretsen och
kommundirekttjren har i verksamhetsberattetsen redogjort fdr ordnandet av kommunens
interna kontrolt och riskhantering samt koncerntjvervakning.

Vi har granskat rakenskapsperiodens ftirvattning, bokfciring och bokstut i entighet med god

offenttig revisionssed ftjr att som resuttat av granskningen rapportera om viisenttiga feI och
brister som uppdagats. Vid granskningen av ftirvattningen har vi utrett huruvida
medtemmarna i fdrvaltningsorganen och de ledande tjansteinnehavarna for
uppgiftsomrAdena verkat entigt tag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen
och riskhanteringen samt koncerndvervakningen i kommunen har ordnats pa behtirigt satt
har beaktats redogdretsen fdr dem i verksamhetsberattelsen. Dartitt har vi granskat
riktigheten i uppgifterna som givits om grunderna fiir lanskapsandetarna. Vi har utfdrt
granskningen ftir att tittracktigt tittf6rtittigt f6rsekra oss om huruvida ftirvaltningen sktitts
entigt lag och futtmiiktiges bestut. Bokftiringen, principerna ftir upprattandet av bokslutet,
dess innehitl och presentation har granskats i tittracktig omfattning ftir att konstatera att
bokstutet inte innehAtter vasentliga fel etter brister.
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Granskningens resultat

Kommunens f6rvattning sktitts entigt lag och futtmaktiges bestut.

Kommunens interna kontrotl och riskhantering samt koncerntivervakning har ordnats pi
beh6rigt satt.

Uppgifterna som givits om grunderna fijr statsandelarna er riktiga.

Kommunens bokstut och det titthcirande koncernbokstutet ar upprattade entigt stadganden
och bestemmetser om upprattande av bokstut. Bokstutet ger riktiga och tittrdcktiga
uppgifter om rdkenskapsperiodens resuttat, ekonomiska stiittning, finansiering och
verksamhet. Vi vitt fasta uppmarksamheten pi i verksamhetsberattetsen presenterade
COVID-19 epidemins inverkan pA kommunens verksamhet och ekonomi.
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Utlatanden om godkennande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi fdrordar att bokslutet godkanns.

Vi f6rordar att de redovisningsskytdiga bevitjas ansvarsfrihet ftir den av oss granskade
riikenskapsperioden.
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