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TI LI NTARKASTUSKERTOMUS 2421

Lapuan kaupunginvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Lapuan kaupungin hattinnon, kirjanpidon ja titinpäätöksen tilikaudetta 1.1.-

31 .12.2021. Titinpäätös sisättää kaupungin taseen, tulostaskelman, rahoitustaskelman ja niiden

liitetiedot sekä tatousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi titinpäätökseen

kuutuva konsernitiLinpäätös sisättää konsernin taseen, tutostaskelman, rahoituslasketman ja niiden

tiitetiedot.

Kaupunginhal lituksen ja m uiden tilivetvollisten velvollisuudet

Kaupunginhattitus ja muut tilivetvottiset ovat vastuussa kaupungin hattinnosta ja taloudenhoidosta

titikaudätta. Kaupunginhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja

konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunginhattitus ja kaupunginjohtaja vastaavat

tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että titinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kaupungin

tuloi<sesta, taloudetLisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpäätöksen Iaatimista

koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kaupunginhattitus ja kaupunginjohtaja ovat

toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhaltinnan sekä

konsernivatvonnan järjestämisestä.

Kaupunginhal.titus ja kaupunginjohtaja vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja

settaiseita sisäiseitä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeeltiseksi voidakseen laatia

titinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheettisyyttä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Otemme tarkastaneet titikauden hallinnon, kirjanpidon ja titinpäätöksen jutkishatlinnon hyvän

titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja

raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Haltinnon tarkastuksessa otemme selvittäneet toimielinten

iäsenten ja tehtäväatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin

tiräit"n vätuonnun ja riskienhatlinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta

olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt setonteot.

Muodostamme käsityksen titintarkastuksen kannalta retevantista sisäisestä valvonnasta

pystyäksemme suunniitetemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme [ausua

sisalsen vatvonnan järjestämisestä mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan

lausunnon kaupungin sisäisen vatvonnan tehokkuudesta. Lisäksi olemme tarkastaneet

valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeetlisuutta.

Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hatlintoa hoidettu tain

ja vattuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä titinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisättöä
ja eiittamistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpäätös

sisältä otennaisia virheitä eikä puutteita.
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Tarkastuksen tulokset

Kaupungin tekninen johtaja on ylittänyt toimivaltansa attekirjoittaessaan hankintasopimuksen

itman hattintosäännön eaeityttamaa tefnisen lautakunnan hyväksyntää, mistä ei kuitenkaan ote

aiheutunut vahinkoa kaupungitte. Vuoden 2021 talousarvion sitovien määrärahojen ytityksiä on

tapahtunut eräiden tehtäväa'lueiden kohdatla. Seuraavat poikkeamat.on katsottava otennaisiksi:

perusturvatautakunta, määrärahan ytitys 877 t euroa {1 ,5 %, titivetvoltinen perusturvalautakunta
ja perusturvajohtaja). MuiLta osin kaupungin hattintoa on hoidettu lain ja vattuuston päätösten

mukaisesti.
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Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme titinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudelta
edeltyttäen, että vattuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksissa esitetyt talousarviopoikkeamat.

Lapua 18.05.2022

BDO Audiator Oy

Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhatlinta sekä konsernivalvonta on järjestetty
asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kaupungin titinpäätös ja siihen kuutuva konsernititinpäätös on taadittu titinpäätöksen taatimista

koskeviän säännösten ja määräysten mukaisesti. Titinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan

titikauden tutoksesta, tatoudetlisesta asemasta, rahoitukesta ja toiminnasta.
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