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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2019
Kaskisten kaupunginvaltuustol le
Olemme tarkastaneet Kaskisten kaupungin hallinnon, kirjanpidon.ia tilinpaatoksen tilikaudelta 1,1.31.12.2019, Tilinpaatos sisaltaa kaupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden
liitetiedot seke talousarvion toteutumisvertailun ja toim intakertomuksen. Lisaksi tilinpaatokseen
kuuluva konsernitilinpa6tos sisaltaa konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin

rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.
Kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta
tilikaudella. Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan jarjestamisesta. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat tilinpaatoksen
laatimisesta ja siita, etta tilinpaatos antaa oikeat ja riittavat tiedot kaupungin tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpeatoksen laatimista koskevien saannosten ja
maaraysten mukaisesti. Kaupung inhallitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet
selkoa kaupungin sisaisen valvonnan ja riskienhallinnan seka konsernivalvonnan

j

arj estamisesta.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpaatoksen julkishallinnon hyvan
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi.ja raportoimiseksi
tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvitaneet toimielinten jasenten ja
tehtavaalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta, Kaupungin sisaisen valvonnan.ja
riskienhallinnan seka konsernivalvonnan jarjestamisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen
huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyt selonteot. Lisaksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tieto.ien oikeellisuutta. 0lemme tehneet tarkastuksen riiftavAn varmuuden
saamiseksi siita, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston paatosten mukaisesti. Kirjanpitoa seka
tilinpaatoksen laatimisperiaatteita, sisaltoa ja esittamistapaa olemme tarkastaneet riittavassa
laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpaetos sisalla olennaisia virheita eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston paatosten mukaisesti.
Kaupungin sisainen valvonta ja riskienhallinta seka konsernivalvonta on jarjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kaupungin tilinpaatos ja siihen kuuluva konsemitilinpaatos on laadittu tilinpaatoksen laatimista
koskevien saannosten ja maaraysten mukaisesti. Tilinpaatos antaa oikeat ja riittavat tiedot tilikauden

tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta,

Lausunnot tilinpaatoksen hyvaksymisesta ja vastuuvapauden myontamisesta
Esitamme tilinpaatdksen hwaksymista.
Esitamme vastuuvapauden myontamista tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Kaskisissa 5. toukokuuta 2020
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