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Kaarinan kaupunginvaltuustolle

otemme tarkastaneet Kaarinan kaupungin hattinnon, kirjanpidon ja titinpeatdksen titikaudetta
1.'1. 31.12.2019. Titinpiiiitcis sisattea kaupungin taseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja
niiden [iitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi
titinpaatdkseen kuutuva konsernititinpeetds sisattaa konsernitaseen, konsernitutostasketman,
konsernin rahoitustaskelman ja niiden [iitetiedot.

Kaupunginhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kaupungin hattinnosta ja
tatoudenhoidosta titikaudetta. Kaupunginhattitus ja muu konsernijohto vastaavat
kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivatvonnan jarjestamisesta. Kaupunginhattitus ja
kaupunginjohtaja vastaavat titinpeet6ksen [aatimisesta ja siita, ette titinpdiittis antaa oikeat
ja riittavat tiedot kaupungin tutoksesta, taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja
toiminnasta titinpaetdksen laatimista koskevien sidnnristen ja maaraysten mukaisesti.
Kaupunginhaltitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kaupungin
sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivalvonnan jdrjestiimisesti.
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Otemme tarkastaneet tjtikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen jutkishattinnon hyven
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa olemme setvittaneet
toimietinten jasenten ja tehtaveatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
[ainmukaisuutta. Kaupungin sisaisen valvonnan ja riskienhaltinnan sekii konsernivatvonnan
jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisdksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittavan
varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston paatdsten mukaisesti.
Kirjanpitoa sekti titinpiiiitciksen laatimisperiaatteita, sisattda ja esittamistapaa otemme
tarkastaneet riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpaatds sisatta otennaisia
virheitii eikd puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kaupungin hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston paatdsten mukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kaupungin titinpaatiis ja siihen kuutuva konsernititinpiiiitcis on laadittu titinpaat6ksen
taatimista koskevien siiiinnijsten ja miiiiriiysten mukaisesti. Titinpaatds antaa oikeat ja
riittavat tiedot titikauden tutoksesta, tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta

Lausunnot tilinpHHtijksen hyvHksymisestH ja vastuuvapauden myijntHmisestd

Esitamme tj tinpaetdksen hyviiksymistii.

Kaarinassa 72.M.2020

Tilinrarkasruryhteiqi BDO Audiator Oy (y tun.us 0904285-6) kuuluu rumataifto BDO-kontemiin. Emoyhtid BDO Oyon itsenainen jeten B0O lntematioal
Limitedisii ja kuullu kansainvalisten itse.aitten BDo-jatenyhtiiiiden verkostoon.

Keskus 020 743 2920
Faksi 020 743 2935

Kaupungin sisainen vatvonta ja riskienhattinta sekii konsernivatvonta on jarjestetty
asianmukaisesti.

Esitamme vastuuvapauden mytintamista titivetvottisitte tarkastamattamme tilikaudetta.


