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TILINTARKASTUSKERTOMUS 20 1 6
Kaarinan kaupungi nvaltuustolle
Otemme tarkastaneet Kaarinan kaupungin hattinnon, kirjanpidon ja titinpiiatdksen titikaudetta
I .1 .-31 .12.2016. Titinpaatiis sisettae kaupungin taseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja
niiden tiitetiedot seke tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi
titinoaatiikseen kuutuva konsernititinDaet6s sisettae konsernitaseen, konsernitutoslasketman,
konsernin rahoitustaskelman ja niiden liitetiedot.
Kaupunginhattitus ja muut titivelvotliset ovat vastuussa kaupungin hatlinnosta ja
tatoudenhoidosta tilikaudetta. Kaupunginhaltitus ja muu konsernijohto vastaavat
kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivatvonnan jarjestamiseste. Kaupunginhattitus ja
kaupunginjohtaja vastaavat titinpaatirksen laatimisesta ia siita, etta titinpaatiis antaa oikeat
ja riittavat tiedot kaupungin tutoksesta, taloudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja
toiminnasta titinpeatiiksen Laatimista koskevien siiiinnijsten ja miiiiriysten mukaisesti.
Kaupunginhattitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kaupungin
sisaisen vatvonnan ja riskienhaltinnan sekii konsernivatvonnan iarjestamiseste.

olemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatbksen julkishattinnon hyvan
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet
toimietinten jesenten ja tehtavaatueiden johtavien vi ranhattijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kaupungin sisliisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan
jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niiste esitetyt setonteot. Liseksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittevan
varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston paatiisten mukaisesti.
Kirjanpitoa seka titinpaatijksen laatimisperiaatteita, sisiittijii ja esittamistapaa otemme
tarkastaneet riittavasse taajuudessa sen toteamiseksi, ettei tiiinpaetds sisiittii otennaisia
virheite eika ouutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kaupungin hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston paatiisten mukaisesti.
Kaupungin sisainen vatvonta ia riskienhatlinta sekii konsernivatvonta on jarjestetty
asianmukaisesti.
Valtionosuuksien Derusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kaupungin titinpaetiis ja siihen kuutuva konsernitilinpaatiis on taadittu titinpaat6ksen
taatlmisla koskevien sliiinnijsten ja meeraysten mukaisesti. Titinpaetds antaa oikeat ja
riittavat tiedot titikauden tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpeetijksen hyvaksymisestd ia vastuuvapauden myiintdmisestli
Esitemme titinpaatiiksen hyvaksymista.
Esitamme vastuuvapauden myiintamiste titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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Tilinpaatos 2016

V Allekirjoitukset
Tilinpiiritiiksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintd
Kaarinassa 27.3.2017
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja
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Tilinpeatiismerkinta
Olemme antaneet suoriftamastamme tilintarkastuksesta tanean kertomuksen'
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