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Olemme tarkastaneet Harjavallan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-
31.12.2019. Tilinpäätös sisältää kaupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelmanja niiden liitetiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös
sisältää konsemitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kaupunginhal l i tus ja muut ti livelvolliset ovat vastuussa kaupungin hall innosta ja taloudenhoidosta
ti likaudella. Kaupunginhall i tus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsemin ohjauksesta ja
konserniva lvonnan järjestämisestä. Kaupunginhall i tus ja kaupunginjohtaja vastaavat ti l inpäätöksen
laatimisesta ja siitä, että ti linpäätös antaa oikeat  j a riittävät tiedot kaupungin tu lokses ta , taloudell isesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta ti l inpäätöksen laatimista koskevien säännös ten ja määräysten
mukaisesti . Kaupunginhal l i tus j a  kaupunginjohta ja ovat  toimintaker tomuksessa  t ehnee t  se lkoa  kaupungin
sisäisen valvonnan ja riskienhal l innan sekä konsernivalvonnan j ärjestämisestä.

Ol e mme tarkastaneet ti l ikauden hall innon, kirjanpidon ja ti l inpäätöksen julkishall innon hyvän
ti l intarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi
tarkastuksen tuloksina.  Hall innon tarkastuksessa olemme selvit täneet  toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden
johtavien viranhalt i joiden toiminnan lainmukaisuutta. Kunnan/Kaupungin sisäisen valvonnan ja
riskienhall innan sekä konserniva lvonnan järjestämisen asianmukaisuutta ole mme tarkastaneet ottaen
huomioon toimintaker tomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme t a rkastanee t valt ionosuuksien
perus teis ta annet tujen t i etojen oikee ll isuutt a.  Olemme tehneet  tarkastuksen ri i t tävän varmuuden saamiseksi
siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti . Kirjanpitoa sekä ti l inpäätöksen
laatimisperiaatte i ta,  sisä ltöä ja esi t tämis tapaa olemme tarkastaneet  ri i t tävässä laajuudessa sen toteamiseksi ,
et tei  t il inpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puuttei ta.

Tarkastuksen tulokset

Kaupungin hall intoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti .

Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.
Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
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