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TILI NTARKASTUSKERTOMUS 20 1 7
Uudenkaupungin kaupunginvaltuustolle
Otemme tarkastaneet Uudenkaupungin kaupungin hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen
titikaudetta 1 .1 .-31 .17.?017 . Titinpaet6s sisattea kaupungin taseen, tulostaskelman,
rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja
toimintakertomuksen. Lisdksi titinpeatds sisettiia kaupungin [iiketaitosten erittistitinpaatijkset.
Titinoeatdkseen kuutuva konsernititinDedtds sisiittdii konsernitaseen, konsernitutostasketman,
konsernin rahoituslasketman ja niiden tiitetiedot.
Kaupunginhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kaupungin hattinnosta ja
taLoudenhoidosta titikaudetta. Kaupunginhatlitus ja muu konsernijohto vastaavat
kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivatvonnan jarjestamiseste. Kaupunginhattitus ja
kaupunginjohtaja vastaavat titinpaet6ksen laatimisesta ja siite, etta titinpaet6s antaa oikeat
ja tatoudettisesta asemasta titinpaatijksen
1a riittav;i tiedot kaupungin toiminnan tutoksesta
ja
Kaupunginhatlitus ja
mukaisesti.
maaraysten
seanniisten
iaatimista koskevien
kaupungin siseisen vatvonnan ja
setkoa
tehneet
toimintakertomuksessa
ovat
kaupunginjohtaja
riskienhattinnan seka konsernivatvonnan jarjestemisesta.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatiiksen hyvan
ja
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi
selvittaneet
raoortoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme

toimietinten jasenten ja tehtavaatueiden johtavien vi ranhaltijoiden toiminnan
iainrnukaisuuita. Kaupungin sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekd konsernivatvonnan
jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen nuomloon
vattionosuuksien
ioimintakertomuksessa niista esitetyt seLonteot. Lisiiksi otemme tarkastaneet
tarkastuksen
tehneet
Otemme
perusteista ja kaytijsta annettujen tietojen oikeettisuutta'
ja vattuuston piietdsten
|.iitteuan uuiruuden saamiseksi siite, onko hattintoa hoidettu tain
ja esittamistapaa
sisattda
laatimisperiaatteita,
n,.,"f.iii"rti. Kirjanpitoa seka titinpeetijksen
sisatta
titinpaat6s
ettei
toteamiseksi,
sen
oten-.,ne t"rt ariuneet riittavassa iaajuudessa
puutteita'
otennaisia v'irheitii eikii

Tarkastuksen tulokset
Kaupungin hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston. paatiisten mukaisesti'jarjestetty
on
Kaupunlin sisainen vatvonta ja riskienhattinta seka konsernivatvonta
asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista ja kaytdsta annetut tiedot ovat oikeita'
x"rpr"gl"ilfi"paattis ia siinen kuutuva konsernititinpeetds on taadittu titinpaatdksenja
taiiimiita koskevien sianndsten ja maaraysten mukaisesti. Titinp:iatds antaa oikeat
ja
titikauden toiminnasta, taioudesta, tatoudettisesta kehityksesta

riittavat tiedot

tatoudettisista vastuista.

Lausunnot tilinp5Hti5ksen hyvliksymisest6 ja vastuuvapauden
myiintemisest5
Esitamme titinpdetiiksen hyveksymista.
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titivetvottisitte tarkastamattamme tilikaudetta.
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