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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2017
Kalajoen kaupunginvaltuustolle
Olemme tarkastaneet Kalajoen kaupungin hallinnon, kirjanpidon Ja tilinp t ksen tilikaudelta 1. 1. 201731. 12. 2017. Tilinp t s sis lt
kaupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman Ja niiden liitetiedot sek
talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lis ksi tilinp t kseen kuuluva konsernitilinp t s

sis lt

konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelmanja niiden liitetiedot.

Kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kaupungin hallinnosta Ja taloudenhoidosta tilikaudella.
Kaupunginhallitus
ja muu konsemijohto
vastaavat kuntakonsemin
ohjauksesta ja konsernivalvonnan
j rjest misest . Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat tilinp t ksen laatimisesta ja siit , ett tilinp t s
antaa oikeat ja riitt v t tiedot kaupungin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta
tilinp t ksen laatimista koskevien s nn sten ja m r ysten mukaisesti. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja
ovat toimintakertomuksessa
tehneet selkoa kaupungin sis isen valvonnan ja riskienhallinnan
sek
konsemivalvonnan j rjest misest .

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinp

t ksenJulkishallinnon hyv n tilintarkastustavan

mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon
tarkastuksessa olemme selvitt neet toimielinten j senten ja teht v alueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan

lainmukaisuutta. Kaupungin sis isen valvonnan ja riskienhallinnan sek

konsemivalvonnan j rjest misen

asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niist esitetyt selonteot. Lis ksi
olemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.
Olemme tehneet
tarkastuksen riitt v n varmuuden saamiseksi siit , onko hallintoa hoidettu lain Ja valtuuston p t sten mukaisesti.
Kirjanpitoa sek tilinp t ksen laatimisperiaatteita, sis lt
Ja esitt mistapaa olemme tarkastaneet riitt v ss
laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinp t s sis ll olennaisia virheit eik puutteita.
Tarkastuksen tulokset
Kaupungin hallintoa on hoidettu lain Ja valtuuston p

t sten mukaisesti.

Kaupungin sis inen valvonta ja riskienhallinta sek konsernivalvonta on J rjestetty asianmukaisesti.
Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kaupungin tilinp t s ja siihen kuuluva konsernitilinp t s on laadittu tilinp t ksen laatimista koskevien
s nn sten ja m r ysten mukaisesti. Tilinp t s antaa oikeat ja riitt v t tiedot tilikauden tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta Ja toiminnasta.

Lausunnot tilinp
Esit mme tilinp

t ksenhyv ksymisest ia vastuuvapauden my nt misest
t ksen hyv ksymist .

Esit mme vastuuvapauden my nt mist
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