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TI LINTARKASTUSKERTOMUS

Kyron Seudun Osuuspankin jasenille

Tilinpiit6ksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Kyrdn Seudun Osuuspankin (y-tunnus 0133703-5) tilinpaetdksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.
Tilinpaatds sisaftee osuuspankin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausunlonani esitan, etta tilinp5atos antaa oikean ja riittavan kuvan osuuspankin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten mukaisestija tayttee lakisaateisel
vaalimukset.

Lausuntoni on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun Iisaraporlin kanssa

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyven tilintarkastustavan mukaisesti. Hyven tilintarkastustavan
mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintat*astajan velvollisuudet tilinpaAtdksen tilintatuastuksessa.

Olen riippumaton osuuspankista niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaani tilinlarkastusta ja olen tayfianyt muut naiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuleni.

Ernst & Young Oy eiole suoritlanut osuuspankille muita kuin tilintarkastuspalveluja.

Kesitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen sovettuvaa
tilintarkastusevidenssie.

Merkittavimmdt arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit

Olen alla kuvanneet arvioni merkittavimmista olennaisen virheellisyyden riskeista, mukaan lukien vaarinkaytdksesta
johtuvan olennaisen virheellisyyden riskeista, seka esitanyt yhteenvedon siita, miten olen toiminut naiden riskien johdosta

Olen taynanyt kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaatoksen tilintarkastuksessa kuvatut velvollisuuteni
tilinpealdksen tilintarkastuksessa mukaan lukien neihin seikkoihin liittyvat velvoitteeni. Taman mukaisesti suoritin
suunnittelemani tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat arvioni mukaisesti riskeihin, jotka voivat johtaa tilinpaatiiksen
olennaiseen virheellisyyteen. Suorittamani tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat myos alla mainittuihin riskeihin,
ovat olleet peruslana oheista tilinpaatosta koskevalle lausunnolleni.

Olen ottanut tilintarkastuksessani huomioon riskin siita, etta johto sivuuttaa kontrolleja. Tahen on sisaftynyt arviointi siita,
onko viitteita sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu vaerinkaytdksesta johtuvan
olennaisen virheellisyyden riski.
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Me.ldfteva arvioidun olennaisen virheellisyyden
riski

Miten riskie kesiteltiin tilintarkastuksessa

Saamiset asiakkailta
V i ift a a n t il i n pe et,kse n I aati m ispe ri aatte isi i n j a
liitetietoihin 1.1.

Saamiset asiakkailta, yhteensa 85 miljoonaa euroa, on
Kyrdn Seudun Osuuspankin taseen merkittevin era
muodostaen 76 % taseen loppusummasta. Saamisten
arvostamiseen liittyy tilinpa?itoksen kannalta merkittava
riski, silla arvostaminen perustuu tulevaisuuden
odotuksiin toteutuvien luottotappiorden meeren ja
a.iankohdan osalta, ja se sisaltae johdon harkintaa
kayteflavien menetelmien ja paramelrien osalta.

Saamiset asiakkailta -ryhmaan liitryvat odotettavissa
olevat luottotappiot lasketaan kaytteen POP Pankki -

ryhmassa mallinnettuja riskiparametreja. jossa
odolettujen luottotappioiden laskenta perustuu
sopimuskohtaisesti maksulq/vytt6myyden
todennakOisyyteen, tappio-osuuteen seka vastuun
mearaan maksukyvyttdmyyshetkella.

Tilintarkastustoimenpiteeni, joissa on huomioitu riski
olennaisesta virheellisyydesta saamisten
arvostamisessa, sisglsivat muun muassa:
. Osuuspankin saamisten kirjaus- ja

arvostusperiaatteiden asianmukaisuuden
arvioinnin;

. Lainojenarvonalenlumistenmaariftamiseenja
kirjaamiseen liittyvien periaatteiden ja
toimenpiteiden lapikaynnin;

. Pankin saamisten arvostamiseen liittyvien
kontrollien lapikaynnin;

. Odotettavissaoleviensopimuskohtaislen
luottotappioiden maeren arviointia pistokokein
erityisesti suurimpien ja muutoin korkeamman
riskin omaavien asiakaskokonaisuuksien osalta;

. Analyyttisettarkastustoimenpiteet

. Odotettavissaolevienluottotappioidenlaskennan
prosesseja ja kontrolleja kuvaavassa raportissa
(ISAE 3402) esitettyjen tulosten arviointi pankin
kannalta mm. ulkoistettujen toimintojen kontrollien
toimivuuden osalta.

Tilinpeatoste koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan vevollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpeetdksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittavan kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpaatdksen laatimista koskevien saanndsten mukaisestija tayttaa hkiseateiset vaatimukset. Hallitus
ja toimitusjoht4a vastaavat myds sellaisesta siseisesta valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia
tilinpaatdksen, jossa ei ole vaarinkaytoksesta tai virheesla johtuvaa olennaisla virheellisyytta.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpaatdsta laatiessaan velvollisia arvioimaan osuuspankin kykye jatkaa ioimintaansa ja
soveltuvissa tapauksissa esittamaan seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etta tlinpAetds on laadittu
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpaatos laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos osuuspankki aiotaan
purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistisla vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinp{etoksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siite, onko tilinpaAtoksessa kokonaisuutena vaarinkaytoksesta tai virheeda
johtuvaa olennaista virheellisyytte, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka sisaltae lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on
korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siite, etta olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvan tlintarkastustavan
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiei voi aiheutua vaarinkaytOksesta taivirheeste, ja niiden
katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin peatoksiin,
joita kayttajat tekevat tilinpaatdksen perusteella.

HyvAn tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta keytan ammatallista harkintaa ja sairytan ammatillisen
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

. tunnistan ja arvioin vaarinkeytOksesta tai virheesta johtuvat tilinpaatoksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelen ja suoritan naihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteite ja hankin lausuntoni perustaksi
tarpeellisen maaran larkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siita, etta vaarinkaytdksesta
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johtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, eta virheesta johtuva

olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, silla vaarinkaytokseen voi liittye yhteistoimintaa, vaarentamista,
tietojen tahallista esittametta jattamista tai virheellisten tietojen esiflamista taikka sisaisen valvonnan
sivuuttamista.
muodostan kesityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta vafuonnasta pystyekseni

suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siina tarkoituksessa,
etta pystyisin antamaan lausunnon osuuspankin sisaisen valvonnan tehokkuudesta.
arvioin sovelletlujen tilinpaetdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niiste esitettevien tietojen kohtuullisuutta.
teen johtopaetoksen siita, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpaatos perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopaatoksen
siite, esiintyykd sellaista lapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvaa olennaista epavarmuutta, joka voi antaa
merkitavaa aihetta epaille osuuspankin kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtopaatokseni on, ette olennaista
epavarmuutta esiintyy, minun Eytyy kiinnittaa tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiola epavarmuutta
koskeviin tilinpaatoksessa esitetteviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivet ole riittevia,
mukauttaa lausuntoni. JohtopaatOkseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispaivaan mennessa
hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
osuuspankki pysty jatkamaan toimintaansa.
arvioin tilinpaatoksen, kaikki tilinpaatOksesse esitettavat tiedot mukaan lukien, yleista esiflamistapaa,
rakennetta ja sisetOe ja sita, kuvastaako tilinpaatos sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, etta se
antaa oikean ja riittaven kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta seka
merkittavi$a tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan merkittavat puutteellisuudet, jotka
tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

Ernst & Young Oy:ssa tydskennelleet tilintarkastajat ovat toimineet osuuskunlakokouksen valitsemana tilintarkastajana
vuodesta 2020 alkaen.

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaia vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio kasittaa toimintakertomuksen.

Tilinpaatosta koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpaatoksen tilintarkastuksen yhteydessa ja tete tehdessani arvioida, onko
muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpaatdksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietemyksen kanssa
tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellista. Velvollisuulenani on lisaksi arvioida, onko toimintakertomus
laadittu sen laatimiseen sovellettavien saannOsten mukaisesti.

Lausuntonani esiten, etta toimintakertomuksen ja tilinpaatoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ettA toimintakerlomus on
laadittu toimintakertomuksen laalimiseen sovellettavien seanndsten mukaisesti.

Jos teen suorittamani tydn perusteella johtopaatdksen, etta toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, minun on
raportoitava teste seikasta. Minulla ei ole taman asian suhteen raportoitavaa.
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