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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Jukolan Osuuskauppa osuuskunnan kokoukselle

Tilinpaatiiksen tilintarkastus
Lausunto
Olen tilintarkastanut Jukolan Osuuskaupan (y-tunnus 0169715-3) tilinpaetoksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Tilinpaatos siseltae taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitdn, etta tilinpeetds antaa oikean ja riittevan kuvan osuuskunnan toiminnan tuloksesta

ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpeettiksen laatimista koskevien sddnnosten
mukaisesti ja tayfiaa lakisddteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyven
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa 77linlarkastajan velvollisuudet
linpeebksen tilintarkasluksessa. Olen riippumaton osuuskunnasta niiden Suomessa noudatettiavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta la olen taiwenyt muut naiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kasitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi
tarpeellisen meerdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia.
Tilinpeatdsta koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpaatoksen laatimisesta siten, efta se antaa oikean ja riiftavan
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpdatdksen laatimista koskevien sadnndsten mukaisesti ja
tayttde lakiseateiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohta.ia vastaavat my6s sellaisesta sisaisesta

valvonnasta, jonka

ne

katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpaatoksen, jossa

vaarinkaytoksesta tai virheeste johtuvaa olennaista virheellisyyfta.

ei

ole

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpaetdste laatiessaan velvollisia arvioimaan osuuskunnan kykya jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittamaan seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, ettd tilinpaatds on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpeetds laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen paitsi, jos osuuskunta aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaetaiksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siite, onko tilinpaatoksessd kokonaisuutena
vddrinkafdksesta tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyytta, seka antaa tilintarkastuskertomus,
joka siseltad lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siita, etta
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksia voi aiheutua vaarinkeytokseste tai virheesta, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
paatoksiin, joita keytt?ijat tekevat tilinpeataiksen perusteella.

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettii keytan ammatillista harkintaa ja
sailyten ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Liseksi:

.

Tunnistan

ja

arvioin vaerinkaytdksesta

tai

virheeste johtuvat tilinpiitittiksen olennaisen

virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan ndihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteite

ja hankin lausunloni

perustaksi tarpeellisen mearen tarkoitukseen

soveltuvaa

tilintarkastusevidenssie. Riski siit5, etta veerinkdyttikseste johtuva olennainen virheellisyys .idd
havailsematta, on suurempi kuin riski siite, etta virheeste johtuva olennainen virheellisyys jee
havaitsematta, sille veerinkeytdkseen voi liittyd yhteistoimintaa, vaarentamista, tietojen tahallista
esittematta jattdmiste tai virheellisten tietojen esittemista taikka siseisen valvonnan sivuuttamista.

.

l\4uodostan kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisdisesta vakonnasta pystydkseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta en siine

tarkoituksessa,

ette pystyisin antamaan lausunnon

osuuskunnan sisdisen valvonnan

tehokkuudesta.

.

Arvioin sovellettujen tilinpaetoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekd johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistai esitettavien tietojen kohtuullisuutta.
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ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia
tilinpaatds perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani
Teen johtopdet6ksen siita, onko hallituksen
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tilintarkastusevidenssin perusteella johtopeatdksen siite, esiintyykd sellaista tapahtumiin tai
olosuhteisiin liittyvad olennaista epevarmuutta, joka voi antaa merkittavaa aihetta epdilla
osuuskunnan kykyii jatkaa toimintaansa. Jos johtopaatokseni on, etta olennaista epavarmuutta
esiintyy, minun teytyy kiinnittaa tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epavarmuutta
koskeviin tilinpaetoksessa esitetaviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole

riittavia, mukauttaa lausuntoni. Johtopaatokseni perustuvat

tilintarkastuskertomuksen

antamispaiveen mennessa hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei osuuskunta pysty jatkamaan toimintaansa.

Arvioin tilinpedtoksen, kaikki tilinpeatoksessa esitettevdt tiedot mukaan lukien, yleisG
esittdmistapaa, rakennetta ja sisaltde ja sita, kuvastaako tilinpaetos sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, ette se antaa oikean ja riittevan kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta seke merkitaviste tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset siseisen valvonnan
merkiftavdt puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.
Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatjosta. Muu informaatio

kiisitteii

toimintakertomuksen. I rlinpedto$a koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani

on lukea muu

informaatio tilinpaet6ksen tilintarkastuksen yhteydessa

ja

Eta

tehdesseni arvioida, onko muu informaalio olennaisesti ristiriidassa tilinpaatoksen tai tilintarkastusta

suoritettaessa hankkimani tietamyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti
virheellista. Velvollisuutenani on liseksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen
sovellettavien seenndsten mukaisesti.

Lausuntonani esiten, ettd toimintakertomuksen

ja

tilinpaatdksen tiedot ovat yhdenmukaisia

ja

ette

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saannosten mukaisesti.

Jos teen suorittamani tydn perusteella johtopaetdksen, etta toimintakertomuksessa on olennainen
virheellisyys, minun on raportoitava tdste seikasta. Minulla eiole teman asian suhteen raportoitavaa.

Muut lausunnot
Puollan tilinpeetdksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman yijaamdn kayfldmiseste on

osuuskuntalain

ja

osuuskunnan saentdjen mukainen. Puollan vastuuvapauden mydntdmistd

hallintoneuvoston ja hallituksen jesenille seke toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta.

Nurmeksessa'13. paivane maaliskuuta 20'19
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