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TI LI NTARKASTU S KE RTOMUS 2421

Ataj ärven kaupungi nvattuustolle

olemme tarkastaneet Atajärven kaupungin hattinnon, kirjanpidon ja tiLinpäätöksen titikaudelta

i.1.-31.12.2A2L Tilinpäälös sisältää kåupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslasketman ja

niiden tiitetiedot sekä tätousarvion toteuiumisvertaitun ja toimintakertomuksen. . Ljsäksi

tiilnpaattiXr"un kuutuva konsernititinpäätös sisättää konsernin taseen' tutoslaskelman'

rahoituslasketman ja niiden tiitetiedot'

Kaupunginhallituksen ja muiden tilivetvollisten velvollisuudet

Kaupunginhattitus ja muut titivelvotliset ovat vastuussa kaupungin hattinnosta ja taloudenhoidosta

titikaudetta. Kaupunginhattitus ja muu konsernijohto vasiaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja

konsernivalvonnan :ar:eitäÅliåsta. Kaupunginhattitus ja kaupunginjohtaja .vastaavat
titinpäätöksen taatimisäiia iu tilta, että titinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kaupungin

tuloksesta, tatoudettisåsii ur"rurtu, rahoituksesta ja toiminnasta tiLinpäätöksen [aatimista

koskevien säännösten li *ååiaviien mukaisesri. Kaupunginhattitus ja kaupunginj.ohtaja ovat

toimintakertomuksessa'lehneet selkoa kaupungin sisälsen valvonnatr ja riskienhailinnan sekä

konsernivatvonrran järjestämisestä.

Kaupunginhattitus ja kaupunginjohtaja. vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja

settaisesta sisäisestä uatuoinåstu, jonka ne katsovat tarpeetliseksi voidakseen [aatia

titinpäätöksen, jossa ei otå-vaarinkäytölsestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheettisyyttä'

Ti lintarkastajan velvollisuudet

otemme tarkastaneet titikauden hatrinnon, kirjanpidon ja.titinpäätöksen jutkishattinnon. hyvän

tiuntarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden 
- ja puutteiden havaitsemiseksi ja

raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina' Hal'linnon tarkastuksåssa olemme setvittäneet toimielinten

jäsenten ja tehtäväatuåiA"n lontuvien viranhattijoiden toiminnan.tainmukaisuutta' Kaupungin

sjsäisen valvonnan ;a risxlentralLinnan sekä konsårnivaivonnan järjestämisen asianmukaisuutta

otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt setonteot'

Muodostamme käsityksen titintarkastuksen kannatta retevantista sisäisestä vatvonnasta

pystyäksemme suunnittåiemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme lausua

sisäisen vatvonnan järjestämisestä mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan

tausunnon kaupungin sisäisen vatvonnan tehokkuudesta. Lisäksi otemme tarkastaneet

vattionosuuksienperusteistaannettujentietojenoikeeltisuutta.

Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hattintoa hoidettu tain

javattuustonpäätöstenmukaisesti.Kirjanpitoasekätitinpäätöksenlaat,imisperiaatteita,sisäLtöä
ia esittämistapaa ote*må'iiiXitiun""t'riiitavassa laaiuudessa sen toteamiseksi' ettei til'inpäätös

lilrH;i";;;isia vi rheitä eikä puutteita'

Tarkastuksen tulokset

Kaupunginhattintoaonhoidettul.ainjavaltuustonpäätöstenmukaisesti.

Kaupunginsisäinenvalvontajariskienhaltintasekäkonsernivalvontaon
asianmukaisest'i.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita'

järjestetty
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Kaupungin titinpäätös ja siihen kuuluva konsernititinpäätös on taadittu tilinpäätöksen laatimistakoskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. rifinpaåtåi åntåa"oir,ean ja riittävän kuvanti[ikauden turoksesta, tå toudettisåstu ur"åiitu, ratroitutiåiti ju ioiä"rnnurtu.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme ti{inpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä titivetvotlisilte tarkastamaltamme tilikaudetta.
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