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TILINTARKASTUSKXRTOMUS

Pohjanmaan Osuuspankin osuuskuntakokoukselle

Tilinpiintdksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Pohjanmaan Osuuspankin (y-tunnus 0178886-4) rilinpiiatriksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.
Tilinpiiiitds sisiiltii,ii taseen, hrloslaskelrnan, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esit;in, etta tilinpiintds antaa oikean ja riittiiviin kuvan osuuspankin toimiman tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpii?itdksen laatimista koskevien sii?inndsten
mukaisesti ja ta).ftiiii lakisii2iteiset vaatimukset.

Lausuntoni on ristiriidaton hallitukselle annetun lis,iraportin kanssa.

Merkittiivimmiit arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit

Olen alla kuvannut arvioni merkiniivimmistii olennaisen virheellisyyden riskeist?! mukaan lukien

vii?irinkiildksestii johtuvan olennaisen virheellisyyden riskeistijq sekd esittAn)'t yhteenvedon siitii miten olen

toiminut niiiden riskien johdosta.

. Saamiset yleisolfiijajulkisyhteisdilta tilinpaiatdksen liitteet 1.1. ja 2.12.
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Saamiset yleisdltii ja julkisyhteis<iiltii, yhteensii 545 miljoonaa euro4 on osuuspankin taseen merkittiivin era

muodostaen 77 % taseen loppusummasta. Lainojenja muiden saamisten awonalennuksia kirjataan osuusparkissa

pOp pankki -ryhmiin soveltaman IFRS 9 -standardin mukaisesti. Koska saamisten tasearvo on merkittivii ja

sovellettavan IFRS 9 standardin laskentamallin perusteella kirjattavien arvonalennusten dokumentaation
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Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Hl,viin
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa nhnturkostajm velvollisuudet

t i I inptidt d l<s en t i I in t ar kas I u ks e s s a.

Olen riippumaton pankista niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat

suorittamaani tilintarkastustaja olen ttiyttiinlt muut niiiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni.

En ole suorittanut EU-asehrksen 53712014 5. altiklan I kohdassa tarkoitettuja kiellettyja palveluja. En ole

suorittanut osuuspankille muita kuin tilintarkastuspalveluja.

Kiisitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen miiirttn tarkoitukseen soveltuvaa

tilintarkastusevidenssiii.
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oikeellisuuteen liiftyy my<is johdon harkinta4 on saamisten arvioitu sisiiltiiviin merkittAviin olennaisen

virheellisyyden riskin.

Tarkastuksessa on perehdytty POP Pankkikeskuksen tilintarkastajan laatimaan ISAE 3402 -raporttiin POP

Pankki -ryhmiin keskitetysti tuotettujen odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta, koska POP Pankki-

ryhmZissZi IFRS 9 -kirjaukset on hoidettu keskitetysti POP Pankkikeskuksessa. Tarkastuksessa on kiilty liipi
osuuspankin kAltiintdja laskentamallin perusteena olevien tietojen hankkimiseksi, minkii lisiiksi olen
arvioinut kyseisten tietojen oikeellisuutta varmistuakseni laskentamallin perusteella ki{atnrjen
arvonalennusten asianmukaisuudesta.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpeatOksen laatimisesta siten, efta se antaa oikean ja riiftavan kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpZizitoksen laatimista koskevien seenndsten mukaisesti ja teyftiie
lakisZiiiteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myOs sellaisesta sisiiiseste valvonnasta, jonka
ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpiiiitriksen, jossa ei ole viiarinkiiyt<iksestii tai virheestii
johtuvaa olennaista v irhee lli sy1tt5.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpiiiittistii laatiessaan velvollisia arvioimaan osuuspankin kykyi jatkaa

toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittiimaan seikat, jotka liittyviit toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
etta tilinpiiatos on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. TilinpiiAtds laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos pankki aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin
tehdii niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpiiiittiksen tilintarkastuksessa

Tavoifteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitii, onko tilinpa6tdksessii kokonaisuutena

vaerinkiiltdkseste tai virheestii johtuvaa olennaista virheellisyytti, seka antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisiltiiii lausuntoni. Kohtuullinen varnuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitii, ettii

olennainen virheellisyys aina havaitaan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa

tilintarkastuksessa. Virheellisyyksi2i voi aiheutua vaarinkAltdksesta tai virheestii, ja niiden katsotaan

olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessii voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
paatdksiin, joita kalttajAt tekevat tilinpaatoksen perusteella.

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta kaytan ammatillista harkintaa ja

siiilytiin ammatillisen skeptislyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisiiksi:

. tunnistan ja arvioin viiarinkeltdksesta tai virheestii johtuvat tilinpiiitdken olennaisen

virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan niiihin riskeihin vastaavia

tilintarkastustoimenpiteitZi ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen maiirAn tarkoitukseen

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiA. Riski siit6, ettii vAarinkAfoksesta johtuva olennainen

virheellislys jiiil havaitsematta, on suurempi kuin riski siitii, eft?i virheestii johtuva olennainen

virheellisyys jiiii havaitsematta, sillii viilrinkiiltokseen voi liitqrii yhteistoimintaa' vazirentiimista'

tietojen tahallista esittiimatte jattamiste tai virheeltisten tietojen esittiimistii taikka sishisen

valvonnan s ivuuttamista.

. muodostan kiisityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisiiisestii valvonnasta pystyiikseni

suunnittelemaan olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siine

tarkoituksessa, etta pystyisin antamaan lausunnon osuuspankin nsisiiisen valvonnan

tehokkuudesta.
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. arvioin sovellettujen tilinpaatdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekbjohdon tekemien
kirjanpidollisten arvioidenja niistii esitettAvien tietojen kohtuullisuutta.

. teen johtopiiiit<iksen siitii, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia
tilinpiiiitris perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopeAtdksen siita, esiintlykd sellaista tapahtumiin tai
olosuhteisiin liittyviia olennaista epavarmuutta, joka voi antaa merkittiiviiii aihetta epiiillii
osuuspankin kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtoptiiit6kseni on, ettii olennaista epevarmuutta
esiintyy, minun tiiytly kiinnittiiii tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epAvarmuutta
koskeviin tilinpfitdksessii esitettiiviin tietoihin tai, jos epevannuutta koskevat tiedot eivzit ole
riittaviA, mukauttaa lausuntoni. Johtopiiiitdkseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispiiiviiin mennessA hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteet voivat kuitenkinjohtaa siihen, ettei yhtid pys! jatkamaan toimintaansa.

. arvioin tilinpAatdksen, kaikki tilinpiiiitdksessA esitettAvAt tiedot mukaan lukien, yleistii
esiftiimistapaa, rakennetta ja sisiiltdii ja sitii, kuvastaako tilinpiiiitds sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, etta se antaa oikeanja riittiivlin kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekii merkittiivistii tilintarkastushavainnoist4 mukaan lukien mahdolliset sisiiisen valvonnan

merkittavat puutteellisuudet, jotka rumistan tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

Osuuskuntakokous on 17.3.2020 valinnut minut suorittamaan tilintarkastustoimeksiantoa. Toimikausien
yhteenlaskettu kesto onjatkunut tilintarkastuskertomuksen antamishetkellii keskeytyksefta 3 vuotta.

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio kiisittii?i toimintakertomuksen

Tilinpiiatdsta koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpaatdksen tilintarkastuksen yhteydessii ja tata tehdessiimni

arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpaiet6ksen tai tilintarkastusta suoritettaessa

hankkimani tietiimyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistii. Velvollisuutenani

on lisiiksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovelleftavien saanndsten mukaisesti.

Lausuntonani esitan, ettA toimintakefiomuksen ja tilinpliitdksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ettii

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saAnndsten mukaisesti.

Jos teen suorittamani tydn perusteella johtopiiiitdksen, ettA toimintakertomuksessa on olennainen

virheellislys, minun on raportoitava tAsta s€ikasta. Minulla ei ole tAman asian suhteen raportoitavaa.

a 11. helmikuuta 2021
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