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Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Uudenmaan Osuuspankin (y{unnus 0126431-5) tilinpäätöksen tilikaudelta
1 .1 .-31 .12.2020. Tilinpäätös sisältää 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 säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausuntom me on ristiriidaton hallitukselle annetun lisäraportin kanssa.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
til i n p äätö kse n ti I i ntarkasfuksessa.

Olemme riippumattomia pankista niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka
koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset
velvollisuutemme.

Yhtiölle suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan
olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet
EU-asetuksen 53712014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin
tilintarkastuspalvelut on esitetty tilinpäätöksen li itetiedossa 39.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Olennaisuus
Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty
perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden
määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen
kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin
päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat
m
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Merkittävimmät arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit
Olemme alla kuvanneet arviomme merkittävimmistä olennaisen virheellisyyden riskeistä, mukaan lukien
väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskeistä, sekä esittäneet yhteenvedon siitä, miten
olemme toimineet näiden riskien johdosta.
Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on
sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu
väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.
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MERKFTÄUMMIIT ARVIOIDUT
OLENNAISEN VIRHEELLISYYDEN RISKIT
Saamiset asiakkailta
33c)

-

-

arvostus (tilinpäätöksen laadintaper¡aatteet, liitetiedot 12,14,17 ia

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, 2.858
miljoonaa euroa, on merkittävä erä
Uudenmaan Osuuspankin taseessa
muodostaen 73 % taseen loppusummasta.
IFRS 9 Rahoitusinstru mentit -standardin
mukaisten odotettavissa olevien
luottotappioiden laskenta perustuu OP
Ryhmän käyttämiin laskentamalleihin sekä
asiantuntija-arvioihin. Laskennassa
käytetään oletuksia, arvioita ja johdon
harkintaa, joka koskee erityisesti
vakuuksien arvostamista ja odotettavissa
olevien luottotappioiden todennäköisyyttä.

-

KUINKA OLEN'IME TOIMINEET NÄIDEN
RISKIEN JOHDOSTA

Koronaviruspandemia (COVID-19) on
vaikuttanut tilikaudella pankin
toimintaympäristöön, luottoriskien tasoon
sekä odotettavissa olevien luottotappioiden

-

Olemme arvioineet luotonannon
ohjeistuksen noudattamista sekä saamisten
kirjaamiseen ja valvontaan liittyviä
periaatteita ja kontrolleja. Luottoprosessin ja
luottokan nan tarkastuksessa on
hyödyn netty data-analyysejä.

-

Olemme muodostaneet käsityksen OP
Osuuskuntaan keskitettyjen
antolainausprosessin osien sekä
odotettavissa olevien luottotappioiden
laskennan kontrol iym päristöstä keskitettyjä
tarkastustoimen piteitä hyödyntäen.
I

-

laskennan osatekijöihi n.

-

Odotettavissa olevien luottotappioiden
laskennan osatekijöitä päivitetään ja
tarkennetaan toteutuneen
luottoriskikeh ityksen, laskentaprosessin
validoinnin ja kehittämisen sekä
sääntelymuutosten ja -vaati musten
perusteella. Tilikaudella OP Ryhmä on
ottanut käyttöön uuden
maksukyvyttömyyden määritelmän

-

lyhennysvapaiden määrien muutokset.

-

laskentamenetelm ien monimutkaisuudesta

keskeinen seikka.

Olemme myös testanneet otannalla
asiantuntija-arvioina laskettuja odotettavissa
olevia luottotappioita merkittävimpien
saamisten osalta.
Uuden maksukyvyttömyyden määritelmän
osalta olemme arvioineet käyttöönoton
asian mukaisuutta sekä sovellettavien
menettelyjen vastaavuutta pankkeja
koskevan ohjeistuksen kanssa.

Tasearvon merkittävyydestä, käytettävien
ja arvostamiseen liittyvästä johdon
harkinnasta johtuen saamisten
arvostaminen on tilintarkastuksen kannalta

Olemme arvioineet COVID-19 pandemian
vaikutuksia pankin luottoriskiasemaan ja
odotettavissa olevien luottotappioiden
laskentaan. Keskeisimpiä osa-alueita ovat
olleet makroekonom isten parametrien,
vakuuksien arvostusten sekä luottojen
maksuohjelmamuutoksien ja

-

Lisäksi olemme arvioineet Uudenmaan
Osuuspankin saamisia ja odotettavissa
olevia luottotappioita koskevien liitetietojen
asianmukaisuutta.
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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 mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka

ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa
johtuvaa olennaista virheell isyyttä.

ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan pankin 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, paitsijos pankki aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin
tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastu ksessa

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 eiole 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 voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
til

inpäätöksen perusteella.

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

-

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia 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 väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten 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 pankin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

-

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 pankin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
johtopäätöksemme oî, 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 antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei pankki
pysty jatkamaan toimintaansa.

-

Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
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Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
M u ut ra po rto i ntivelv o

itteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Olemme toimineet osuuspankin edustajiston kokouksen valitsemana tilintarkastajana yhtäjaksoisesti 25
vuotta tilikaudesta 1996 lähtien
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa taivaikuttaako se muutoin olevan olennaisestivirheellistä.
Velvollisuutenamme on lisäksi 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 suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen
virheellísyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
Helsingissä 1 6. helmikuula 2021
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