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Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Suupohjan Osuuspankin (y-tunnus 0886725-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.
31.12.2019. Tilinpäätös sisältää osuuspankin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

-

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan pankin toiminnan tuloksesta

ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säånnösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetu n lisäraportin kanssa.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvotlisuudet
til i npäätökse n til i ntarkastu

ksessa.

Olemme riippumattomia osuuspankista niiden Suomessa noudateftavien eeftisten vaatimusten mukaisesti,
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset
eettiset velvollisuutemme.
Emme ole suorittaneet Osu uspankille muita kuin ti lintarkastuspalveluja.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrån tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Merkittävimmät arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit
Olemme alla kuvanneet arviomme merkiftävimmistä olennaisen virheellisyyden riskeistä, mukaan lukien
väärinkäytoksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskeistä, sekä esiftäneet yhteenvedon siitä, miten
olemme toimineet näiden riskien johdosta.
Olemme täyttäneet kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa kuvatut
velvollisuutemme tilinpäätöksen tilintarkastuksessa mukaan lukien näihin seikkoihin liittyvät velvoitteemme.
Tämän mukaisesti suoritimme suunniftelemamme tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat arviomme
mukaisesti riskeihin, jotka voivat johtaa tilinpäätöksen olennaiseen virheellisyyteen. Suoriftamamme
tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat myös alla mainittuihin riskeihin, ovat olleet perustana oheista
tilinpäätöstä koskevalle lausunnollemme.
Olemme oftaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on
sisältynyt arviointi siitä, onko viifteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu
väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.
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Merkittävä arvioidun olennaisen
virheellisyyden riski
Saamiset asiakkailta
V i ittaa

n til i n päätö kse n I aati m ispei a afte i si i n j a

liitetietoihin 1.1 sekä 2.11.
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöittä, yhteensä noin
692 miljoonaa euroa, on Suupohjan Osuuspankin
taseen merkittävin erä muodostaen noin 84 %
taseen loppusummasta.
Saam isten arvostam iseen I i ittyy

npäätöksen
kannalta merkittävä riski, sillä arvostaminen
perustuu tulevaisuuden odotuksiin toteutuvien
luottotappioiden määrän ja ajankohdan osalta, ja se
sisältää johdon harkintaa käytettävien menetelmien
ja parametrien osalta.
ti li

Miten riskiä käsiteltiin
tilintarkastuksessa

Tilintarkastustoimenpiteemme, joissa on huomioitu
riski olennaisesta virheellisyydestä saamisten
arvostamisessa, sisälsivät muun muassa:
Osuuspankin saamisten kirjaus- ja
arvostusperiaatteiden asianmukaisuuden
arvioinnin;
Lainojen arvonalentumisten määrittämiseen ja
kirjaamiseen liittyvien periaatteiden ja
toimenpiteiden läpikäynnin;
Pankin saamisten arvostamiseen liittyvien
kontrollien läpikäynnin;

.

o
r
.

Saamiset asiakkailta -ryhmään liittyvät odotettavissa

olevat luottotappiot lasketaan käyttäen POP Pankki
-ryhmässä mallinnettuja riskiparametreja, jossa
odotettujen luottotappioiden laskenta perustuu
sopim uskohtaisesti maksu kyvyttömyyden
todennäköisyyteen, tappio-osuuteen sekä vastuun
määrään maksu kyvyttömyyshetkel lä.

.
.

Odotettavissaoleviensopimuskohtaisten
luottotappioiden määrän arviointia pistokokein
erityisesti suurimpien ja muutoin korkeamman
riskin omaavien asiakaskokonaisuuksien osalta;
Analyyttisettarkastustoimenpiteet;
Odotettavissa olevien luottotappioiden
laskennan prosesseja ja kontrolleja kuvaavassa
raportissa (ISRS 4400) esitettyjen tutosten
arviointi pankin kannalta, mm. ulkoistettujen
toimintojen kontrollien toimivuuden osalta.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija täyttää
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta,

jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan osuuspankin kykyä jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen

perustuen, paitsi jos osuuspankki aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista
vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
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Tilintarkastajan velvollisu udet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät titinpäätöksen perusteeila.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

o

tunnistamme

ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia

virheellisyyden

tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkåytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä,
tietojen tahallista esittämättä jättämistä taivirheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan
sivuuttamista.

.

muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon osuuspankin sisäisen
valvon nan tehokkuudesta.

r
o

arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon
tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia
tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä
osuuspankin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta
esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole

riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen

r

antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei osuuspankki pysty jatkamaan toimintaansa.

arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistå
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia
ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan
merkiftävät

pu utteellisu udet,

jotka

tu n

nistamme tilintarkastuksen aikana.
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M u ut
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Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Vastuullinen tarkastaja on toiminut edustajiston valitsemana tilintarkastajana tilikaudesta 2016 alkaen
yhtäjaksoisesti 4 vuotta.

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen
sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suorittaessamme hankkimamme tietämyksen kanssa tai

vaikuttaako

se muutoin olevan olennaisesti

virheellistä. Velvollisuutenamme on arvioida, onko

toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme ennen

tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun
informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa
on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen
raportoitavaa.

Kauhajoella 6.2.2020
Ernst & Young Oy
Til i ntarkastusyhteiso

Kristian Berg, KHT
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