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7
GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR 2021

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Beredning och tilläggsuppgifter: tf. välfärdsområdesdirektör Ann- So-

fie Sil ven noi nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; controller An net-
te Po ve ni us annette.povenius@loviisa.fi; utvecklingsdirektör Katja
Blomberg kat ja.blomberg@porvoo.fi; räddningsdirektör Peter
Johansson pe ter.johansson@porvoo.fi; bokförare Sanna Koponen
san na.koponen@porvoo.fi.

 Enligt 117§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) är väl färd som rå-
dets räkenskapsperiod kalenderåret. I 1§ i införandelagen
(616/2021) finns bestämmelser om ikraftträdandet av lagen om väl-
färd som rå den och enligt paragrafen är välfärdsområdets första
boks lut som ska upprättas på det sätt som avses i 13 kap. i lagen
om välfärdsområden och granskas på det sätt som avses i 14 kap. i
den lagen bokslutet för 2021. Väl färd som rå dets styrelse ska up prät-
ta ett bokslut för rä kens kaps pe rio den före utgången av mars månad
året efter rä kens kaps pe rio den och lämna det till revisorerna för
gransk ning samt efter revision fö re läg ga fullmäktige bokslutet före
ut gån gen av juni. (616/2021 117§.)

 Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys
och noter till dem samt en jämförelse över budgetutfallet och en
verk sam hets be rät tel se. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga upp-
gif ter om resultatet av välfärdsområdets verksamhet och om eko no-
mis ka ställning. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska
läm nas i noterna.(611/2021 117§.)

 Enligt 117§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) bokslutet un der-
teck nas av ledamöterna i välfärdsområdets styrelse och tf väl färd-
som rå des di rek tö ren.

 I verksamhetsberättelsen ska ingå en redogörelse för hur målen för
verk sam he ten och ekonomin har nåtts. I verksamhetsberättelsen
ska också ingå uppgifter om väsentliga omständigheter gällande
eko no mi som inte framgår av balansräkning, resultaträkning eller fi-
nan siering sanalys.

 Det temporära beredningsorganets bokslut för 2021 har uppgjorts i
en lighet med bestämmelserna i lagen om välfärdsområden och med
stöd av dem givna direktiv och rekommendationer. I bokslutet ingår
en verk sam hets be rät tel se, där de väsentliga händelserna i
verksamheten och ekonomin samt tablåerna över budgetutfallet har
beskrivits. I boks luts kal ky ler na ingår stadens resultaträkning, fi nan-
siering sanalys, balansräkning och koncernkalkyl med noter.
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 Bilaga. Verksamhetsberättelse och bokslutskalkylerna 2021.

 Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdetsstyrelse beslutar föreslå väl färd som rå des full mäk ti-
ge att räkenskapsperiodens överskott på 58 484,82 euro överförs till
över- och underskottskontot för tidigare räkenskapperioder i ba lans-
räk nin gen.

 Välfärdsområdesstyrelse beslutar godkänna och underteckna
bokslutet för 2021 och förelägga bokslutet för
välfärdsområdesfullmäktige.

 Välfärdsområdesstyrelse ger bokslutet för revisorn före fullmäktiges
behandling och förelägga bokslutet för revisionsnämndens
behandling. Välfärdsområdesstyrelse ger möjlighet att på förslag av
revisorn gö ra smärre korrigeringar av teknisk natur i bokslutet.


