
Naantalin kaupunginvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Naantatin kaupungin hatlinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen
titikaudetta 1 .1 .-31 .12.2019. Titinpaattjs sisiittdd kaupungin taseen, tutostasketman,
rahoitustaskelman ja niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja
toimintakertomuksen. Liseksi tilinpAat6kseen kuuluva konsernititinpaatds sisatt5a
konsernitaseen, konsernitutoslasketman, konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.

Kaupunginhatlitus ja muut tilivetvotLiset ovat vastuussa kaupungin hattinnosta ja

tatoudenhoidosta titikaudetta. Kaupunginhattitus ja muu konsernijohto vastaavat
kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivatvonnan j drj estamisesta. Kaupunginhaltitus ja

kaupunginjohtaja vastaavat titinpaatdksen laatimisesta ja siita, etta titinpaatds antaa oikeat
ja riittavet tiedot kaupungin tutoksesta, tatoudeuisesta asemasta, rahoituksesta ja

ioiminnasta titinpaetdksen laatimista koskevien saanndsten ja maaraysten mukaisesti.

Kaupunginhattitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin

sisdisenlatvonnan ja riskienhattinnan sekii konsernivatvonnan jarj estamiseste '

OLemme tarkastaneet titikauden halLinnon, kirjanpidon ja titinPaatdksen julkishattinnon hyvan

titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ia puutteiden havaitsemiseksi ja

raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Haltinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet

toimietinten jasenten ja tehtavaatueiden iohtavien viranhaitijoiden toiminnan

tainmukaisuuita. Kaupungin sisiiisen vatvonnan ja riskienhaltinnan seka konsernivalvonnan

jarjestemisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
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sessa niista esitetyt selonteot. Lisiiksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien

p"iuti"irtu unn"ttujen tietojen oikeettisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittavan

i"r.rua"n saamiselsi siitii, bnko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston paat6sten mukaisesti'

firi""pit* seka titinpeatiiksen laatimisperiaatteita, sisaltdi ja esittamistapaa otemme

tir'r"rtun""t riittiiviissii taajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpeatos sisiittii otennaisia

virheitii eika puutteita.
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Tarkastuksen tulokset

Kaupungin hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston paattisten mukaisesti'

Kaupungin siseinen vatvonta ja riskienhattinta seka konsernivalvonta on jarjestetty

asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita'

Kauouncin titinDaatds ia siihen kuutuva konsernitilinp5etiis on laadittu titinpaatdksen

i;,iltril i";6Gn iiinntirt"n ia maareysten mukaisesti. Titinpaatds antaa oikeat ja

.iitiiuaiii"aot titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta'

Lausunnot tilinpiiEttiksen hyv5ksymisestH ja vastuuvapauden myiintemiseste

Esitamme titinpaat6ksen hyveksymiste.

Esitammevastuuvapaudenmy.,numistatitivetvottisittetarkastamaltammeti[ikaudetta.

Naantatissa ZZ.4.Z02O

BDO Audiator Oy, titintarkastusyhteis6

Dz"/Zd,r.-'
Sinikka NiitYnPerii Z
JHT, HT

BDoAldiatorcv(Y-tun.60'0.285-6|kuuluu'dnalai*nBDo.kmernlln.Enoyhtit'BDooymiteniiineni6senBDolntematimalLioit€dis'ijakuluu
kansainvillrt6ittenaitEn BDo jiisenvhtii,iden Eftostd'


