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TILINTARKASTUSKERTOMUS 20 1 8
Salon kaupunginvaltuustolle
Otemme tarkastaneet Saton kaupungin haltinnon, kirjanpidon ja titinpaatiiksen titikaudetta
I .'l .-31 .12.2018. Titinpaatds sisattaa kaupungin taseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja

niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi
titinpaatds sisiiltS6 kaupungin tiiketaitoksen erittistitinpaetdksen. Titinpaetdkseen kuutuva
konsernititinpaatcis sisattaa konsernitaseen, konsernituloslasketman, konsernin
rahoituslasketman ja niiden liitetiedot.
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 titinpiiiittiksen laatimisesta ja siite, etta titinpeatds antaa oikeat
ja riittevat tiedot kaupungin tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja
toiminnasta titinpaatijksen laatimista koskevien siiiinntisten ia mearaysten mukaisesti.
Kaupunginhattitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin
sisliisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekii konsernivatvonnan jarjestamisesta.
Otemme tarkastaneet tilikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaat6ksen jutkishattinnon hyvan
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet

toimietinten jasenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kaupungin sisiiisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekii konsernivalvonnan
jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa ni'ista esitetyt setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietoien oikeeltisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittavan
varmuuden saamiseksi siita, onko hatlintoa hoidettu lain ja vattuuston paat6sten mukaisesti.
Kirjanpitoa seka titinpeat6ksen laatimisperiaatteita, sisattda ja esittamistapaa otemme
tarkastaneet riittevessa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds sisiittd otennaisia
virheita eike puutteita.

Tarkastuksen tutokset
Kaupungin hallintoa on hoidettu tain ja vattuuston pebtdsten mukaisesti.
Kaupungin sisainen vatvonta ja riskienhattinta seke konsernivatvonta on jarjestetty
asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kaupungin titinpaatds ja siihen kuutuva konsernititinpaet6s on [aadittu titinpaatdksen
taatimista koskevien siidnnijsten ja maeraysten mukaisesti. Titinpaatijs antaa oikeat ja
riittavet tiedot titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta

Lausunnot tilinpHdtt5ksen hyvHksymisestH ja vastuuvapauden myiintemisestH
Esjtamme titinpaatiiksen hyveksymista.
Esitamme vastuuvapauden mytintiimisG titivetvottisitte tarkastamaltamme tilikaudetta.
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