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Kiteen kaupunginvaltuustolle
Olemme tarkastaneet Kiteen kaupungin hattinnon, kirjanpidon ja titinpiietiiksen titikaudetta '1.1.31.12.2021. Titinpaatiis sisatt5S kaupungin taseen, tutoslasketman, rahoitustasketman ja niiden
tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisaksi titjnpiiatiikseen
kuuluva konsernititinpeatiis sisettS:i konsernin taseen, tulostaskelman, rahoituslasketman ja niiden

tiitetiedot.
Kaupunginhattituksen ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet
Kaupunginhattitus ja muut titjvelvottiset ovat vastuussa kaupungin hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudella. Kaupunginhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jarjestamisesta. Kaupunginhattitus ja kaupunginjohtaja vastaavat titinpiiatdksen
laatimisesta ja siitd, etta titinpeiitiis antaa oikean ja riittaven kuvan kaupungin tutoksesta,

ia toiminnasta titinp:ietdksen [aatimista koskevien
ja maireysten mukaisesti. Kaupunginha((itus ja kaupunginjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin sisaisen vatvonnan ja riskienhallinnan sekd
tatoudeltisesta asemasta, rahoituksesta

saanndsten

konsernivalvonnan jarjestamisestd.

Kaupunginhattitus

ja

kaupunginjohtaja vastaavat myiis sisdisen YalYonnan jarjestamiseste ja

settaisesta sjseiseste vatvonnasta, jonka ne katsovat tarpeeltiseksj voidakseen Iaatia titinpdiitdksen,

jorsa ei ote vaarinkdyt6ksest5 tai virheesta johtuyaa otennaista virheettisyytta.

Tilintarkastajan velvollisuudet
olemme tarkastaneet titikauden hat(innon, kirjanpidon

,a

tilintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden

titinpeat6ksen jutkishallinnon hyven

ja

puutteiden havaitsemiseksi ja

raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hatlinnon tarkastuksessa otemme setvitteneet toimietinten

ja

tehtd,viiatueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan tainmukaisuutta' Kaupungin
ja riskienhattinnan seke konsernivatvonnan jarjestemisen atianmukaisuutta
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyt selonteot.

jasenten

siseisen valvonnan

Muodostamme kasityksen tilintarkastuksen kannatta retevantista sisaisestii vatvonnasta

pystyaksemme suunnittetemaan asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme Iausua
sisaisen valvonnan jiirjestamiseste mutta emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan

tausunnon kaupungin siseisen vatvonnan tehokkuudesta. Liseksi otemme tarkastaneet

vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeetlisuutta.
Otemme tehneet tarkastuksen rijttaviin varmuuden saamiseksi siite, onko hattintoa hoidettu tain ja

valtuuston paet6sten mukaisesti. Kirjanpitoa seke titinpietirksen taatimisperiaatteita, sisSttda ja
esittdmistapaa otemme tarkastaneet riittevassa laajuudessa sen toteamisek:i, ettei titinpiiatds
siselta otennaisia virheitli eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kaupungin hattintoa on hoidettu tain ia va(tuuston pdat6sten mukaisesti.
Kaupungin sisainen vatvonta ja riskienhattinta sekii konsernivalvonta on jiiriestetty asianmukaisesti

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot oYat oikeita.

ja siihen kuutuva konsernitilinpaatiis on laadittu titinpadtiiksen taatimista
kosieviin siiinniisten ja miiereysten mukaisesti. Titinpaetds antaa oikean ja riittdvan kuvan

Kaupungin titinpaetiis

titikauden tutoksesta, taloudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta'
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Lausunnot tilinplilittiksen hyvHksymisest6 ja vastuuvapauden mytintimisestli
Esitdmme titinpldtriksen hyviksymistS.
Esitlimme vastuuvapauden myrinthmistd titivelvoltisiIte tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kiteettii 5.5.2072
Audiator Oy
tilintarkastusyhtei
BDO

rn

sci

Taina Ttirrtinen
JHT, HT

2(21
Audi.tor Oy (Y.tunnus 0904285-6) kuuluu s6malaien BDo.konerniin. Emoyhtiii B0O Oy on itFnainen
kansihvetisten iteniisten Boo-i;senyhtiiiiden verkost@n.
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