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Till stadsfullmiktige i Kasko stad

Vi har granskat Kasko stad forvaltning, bokforing och bokslut for rakenskapsperioden 1.1.-31.12.2019.
Boklutet omfattar stadens balansrakning, resultatrakning, finansieringsanalys ocfi noter till dem samt
tabla over budgetutfalloch verksamhetsberattelse, Eokslutet omfattar aven koncernbokslut, som bestar
av koncernbalansrakning. koncernresultatrakning. koncemens finansieringsanalys och noter till dem,

Stadsstyrelsen och ovriga redovisningsskyldiga ar ansvariga for stadens forvaltning och skotseln av
ekonomin under rakenskapsperioden. stadsstyrelsen och den ovriga koncernledningen ansvarar for
styrningen av kommunkoncernen och ordnandet av koncernovervakningen. Stadsstyrelsen och
stadsdirektoren ansvarar fdr upprattandet av bokslutet och for att det ger riktiga och tillrackliga
uppgifter om stadens resultat, dess ekonomiska stallning, finansiering och verksamhet i enlighet med
stadganden och bestammelser om upprattande av bokslut. Stadsstyrelsen och stadsdirektoren har i

verksamhetsberattelsen redogjort for ordnandet av stadens interna kontroll och riskhantering samt
koncernovervakning.

Vi har granskat rakenskapsperiodens forvaltning, bokforing och bokslut i enlighet med god offentlig
revisionssed for att som resultat av granskningen rapportera om vasentliga fel och brister som
uppdagats. Vid granskningen av forvaltningen har vi utrett huruvida medlemmarna i forvaltningsorganen
och de ledande tjAnsteinnehavarna for uppgiftsomradena verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida
den intema kontrollen och riskhanteringen samt koncemovervakningen i staden har ordnats pa behorigt
satt har beaktats redogorelsen for dem i verksamhetsberattelsen. Dartill har vi granskat riktigheten i

uppgifterna som givits om grunderna for statsandelarna. Vi har utfort granskningen for att tillrackligt
tillforlitligt forsakra oss om huruvida forvaltningen skotts enligt lag och fullmaktiges beslut,
Bokforingen, principerna for upprettandet av bokslutet, dess innehall och presentation har granskats i

tillracklig omfattning f6r att konstatera att bokslutet inte inneheller vasentliga fel eller brister.

Granskningens resultat

Stadens fdrvaltning har skotts enligt lag och fullmaKiges beslut.

Stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernovervakning har ordnats pa behorigt satt.

Uppgiftema som givits om grundema for statsandelarna ar riKiga.

Stadens bokslut och det tillhorande koncernbokslutet ar upprattade enligt stadganden och bestammelser
om upprattande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillrackliga uppgifter om rakenskapsperiodens
resultat. ekonomiska stallning, finansiering och verksamhet.

Utlitanden om godkannande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi forordar att bokslutet godkanns.

Vi forordar att de redovisningsskyldiga bevilias ansvarsfrihet for den av oss granskade
rakenskapsperioden.


