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Outokummun kaupunglnvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Outokummun kaupungin hattinnon, kirjanpidon

ja

titinpeetiiksen

titikaudetta 1.1.-31.12.2020. Titinpiiatds sisettaa kaupungin taseen, tulostasketman,
rahoitustaskelman ja niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun Ja
toimintakertomuksen. Liseksi titinpeatdkseen kuutuva konsernititinpeetds sisattaa
konsernitaseen, konsernitutostasketman, konsernin rahoitustasketman ja niiden itetiedot.
Kaupunginhattitus ja muut titivelvotliset ovat vastuussa kaupungin hattinnosta Ja
tatoudenhoidosta titikaudetla. Kaupunginhattitus ja muu konsernijohto vastaavat
kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan jarjestamisesta. Kaurunginhattitus ja
kaupunginjohtaja vastaavat titinpaatdksen laatimisesta ja siita, etta tilinpeiitiis antaa oikeat ja
riittevat tiedot kaupungin tutoksesta, tatoudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasia
titinpaattiksen taatimista koskevien seenntisten ja maaraysten mukaisesti. Kaupunginhattitus ja
kaupunginJohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kaupungin sisiilsen vatvonnan
Ja
riskienhaItinnan seka konsernivatvonnan jarjestemisesta.
Otemme tarkastaneet tilikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpeatdksen jutkishattinnon hyvan

ja

titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden
puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Haltinnon tarkastuksessa olemme selvittaneet

toimietinten jasenten ja tehtavaalueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan Iainmukaisuutta.
Kaupungin sisaisen valvonnan ja riskienhattinnan sekd konsernivatvonnan jarjestemisen
asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyt
setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet vattionosuukien perusteista annettujen tietojen
oikeeltisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittavan varmuuden saamiseksi siita, onko
hattintoa hoidettu tain Ja vattuuston paetiisten mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaatdksen
laatimisperiaatteita, sisatttia ja esittamistapaa olemme tarkastaneet riittavassa taajuudessa
sen toteamiseksi, ettei titinpaetds sisiittii otennaisia virheita eikE puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kaupungin haltintoa on hoidettu tain ja vattuuston paatOsten mukaisesti.

Kaupungin siseinen vatvonta

ja

asianmukaisesti.

riskienhattinta seka konsernivatvonta on larjestetty

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kaupungin titinpaatds ja siihen kuutuva konsernititinpaetds on taadittu titinpaetiiksen taatimista

ja mearaysten mukaisesti. Titinpaiitiis antaa oikeat ja riittiivat tiedot
titikauden tuloksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta Ja toiminnasta.
koskevien seenndsten

Lausunnot tlllnp5iltijksen hyviiksymlsestii ja vastuuvapauden myiintiimlsesta
Esitemme titinpaatdksen hyvaksymista.
Esitamme vastuwapauden mytintemista titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
Outokummussa 19. toukokuuta 2021
8DO Audiator Oy, titintarkastusyhteisai
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