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Kangasalan kaupunginvaltuustolle
Olemme tarkastaneet Kangasalan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpaatdksen tilikaudelta 1.1.31.12.2019. Tilinpdiitos sisdiltdiii kaupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot
sekd talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisiiksi tilinpddtOs sisdltdd kaupungin liikelaitoksen erillistilinpddrtOksen. TilinpdrdrtOkseen kuuluva konsernitilinpaatOs sisdltditi konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.
Kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella.
Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kaupunkikonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan jdrjestdmisestd. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat tilinpdiitOksen laatimisesta ja siitii, ettti tilinpiiiitos antaa oikeat ja riitt€ivdit tiedot kaupungin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpdditoksen laatimista koskevien sddnndsten ja miidriiysten mukaisesti. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin sisdisen valvonnan ja riskienhallinnan
sekd konsern ivalvonnan jilrjestdmisest€i.
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpiiiitdksen julkishallinnon hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksija raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina.
Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittdneet toimielinten jdsenten ja tehtavaalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin sisaisen valvonnan ja riskienhallinnan sekd konsernivalvonnan
jdrjestdmisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistd esitetyt
selonteot. Lisdksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.
Olemme tehneet tarkastuksen riittdvdn varmuuden saamiseksi siiti, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston
pddt6sten mukaisesti. Kirjanpitoa sekai tilinpii€itOksen laatimisperiaatteita, sisiiltOd ja esittdmistapaa olemme
tarkastaneet riittdvdssd laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpiiiit6s sisiilld olennaisia virheiti eikd puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston pddt6sten mukaisesti.
Kaupungin sisainen valvonta ja riskienhallinta sekd konsernivalvonta on jdrjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kaupungin tilinpdEitos ja siihen kuuluva konsernitilinpdiiitOs on laadittu tilinpdidit6ksen laatimista koskevien
saannOslen ja mddrdysten mukaisesti. Tilinpddt0s antaa oikeat ja riittdv€it tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpiit6ksen hyviksymisesti ia vastuuvapauden my6ntimisesti
Esitdmme tilinpddtoksen hyvilksymist€i.
Esitdmme vastuuvapauden myOntamista tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
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