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TI L]NTARKASTUSKERTOMUS 2O2O

Kalajoen kaupunginvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Kalaioen kaupungin haUinnon, kirjanpidon ja titinpeet6ksen titikaudetta 1 .1 .

31.12.2020. Titinp:iads sisattaa kaupungin taseen, tutoslaskeknan, rahoituslasketrnan ja niiden
tiitetiedot seka talousaMon toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisaksi titinpeatdkseen
kuuluva konsernititinpaat6s sisattaa konsemitaseen, konsemitulostaskelman, konsernin
rahoitustaskelman ja niiden liitetiedot.

Kaupunginhatlitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kaupungin hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kaupunginhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jerjestamiseste. Kaupunginhattitus ja kaupunginjohtaja vastaavat titinpaatoksen
laatimisesta ja siite, ettii ti[inpeat6s antaa oikeat ja riittiivat tiedot kaupungin tutokesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpeatiiksen laatimista koskevien
saanntjsten ja maariiysten mukaisesti. Kaupunginhat[itus ja kaupunginjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kaupungin sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka
konsernivatvonnan j arj esteimisesta.

Otemme tarkastaneet ti[ikauden haltinnon, kirjanpidon ia titinpaatiiken julkishaltinnon hyvlin
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseki tarkastuksen tutoksina. Hatlinnon tarkastuksessa otemme selvitteneet toimietinten
jasenten ja tehtevaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin
siseisen valvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivalvonnan jarjestemisen asianmukaisuutta
otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niiste esitetyt setonteot. Lisaksi
otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme
tehneet tarkastuksen riittevan varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu tain ja
valtuuston paetijsten mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaattiksen laatimisperiaatteita, sisatt6a ja
esittemistapaa otemme tarkastaneet riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds
sisaua otennaisia virheite eike puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kaupungin hattintoa on hoidettu lain ja vattuuston peetiisten mukaisesti.

Kaupungin sisainen vatvonta ja riskienhattinta seka konsernivatvonta on jarjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kaupungin titinpaatd,s ja siihen kuutuva konsernititinpaatds on laadittu titinpaatdksen laatimista
koskevien saanndsten ja maaraysten mukaisesti. Titinpaat6s antaa oikeat ja riittevat tiedot
titikauden tuloksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Esitamme titinpeetdksen hyvaksymista.

Esitamme vastuuvapauden myiintamista titivetvottisitte tarkastamaltamme titikaudetta.
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