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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Jukolan Osuuskauppa osuuskunnan kokoukselle

Tilinpaettiksen tilintarkastus
Lausunto
Olen tilintarkastanut Jukolan Osuuskaupan (y-tunnus 0169715-3) tilinpiiiitciksen tilikaudelta 1.1.-3'1.122017.
TilinpaAtds sisaltiia hseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitan, etta tilinpaatos antaa oikean ja riittavdn kuvan osuuskunnan toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpeatdksen laatimista koskevien sddnntisten
mukaisesti ja t6yfteai lakiseeteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olen suorittanut lilintarkastuksen Suomessa noudalettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvan
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa f//hrarkastajan velvollisuudet
linpeet*sen tilintarkasluksessa. Olen riippumaton osuuskunnastia niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimuslen mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen teyttanyt muut neiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kasitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi
iarpeellisen mdaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssie.

Tilinpeatiistii koskevat hallituksen ia toimitusiohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpaatdksen laatimisesta siten, ettii se antaa oikean ja riittevan
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpaetoksen laatimista koskevien saanndsten mukaisesti ja
tiiyftea lakiseeteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myds sellaisesta siseisesta

valvonnasta, jonka

ne

katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpedtdksen, jossa

ei

ole

vaerinkayttiksesta tai virheeste johtuvaa olennaista virheellisyytta.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpaetdste laatiessaan velvollisia arvioimaan osuuskunnan kykya jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittemaan seikat, jotka liittyvdt toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, etta tilinpaatds on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpddtds laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen paitsi, jos osuuskunta aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehda niin.

Tilintarkastaran velvollisuudet tilinpAet6ksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani

on

hankkia kohtuullinen varmuus siite, onko tilinpddtdksessa kokonaisuutena

vaerinkaytoksesta tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyyta, seke antaa tilintarkastuskertomus,
.ioka sisaltee lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siite, etta

olennainen virheellisyys

aina havaitaan hyven

tilintarkastuslavan mukaisesti suoriteftavassa

tilintarkastuksessa. Virheellisyyksie voi aiheutua vearinkaytdkseste tai virheeste, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottiaa vaikuttavan taloudellisiin
paatoksiin, joita kayttejat tekevat tlinpaet6ksen perusteella.
Hyven tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu,

ete keyten ammatillista

harkintaa ja

sailgan ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

.

Tunnistan

ja

arvioin veerinkeytoksesta

tai

virheesta johtuvat tilinpaatoksen olennaisen

virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan naihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteite

ja hankin lausuntoni

perustaksi tarpeellisen meeren tarkoitukseen

soveltuvaa

tilintarkastusevidenssie. Riski siitd, etta vaarinkaytdksesta johtuva olennainen virheellisyys jaa
havaitsemafta, on suurempi kuin riski siita, etta virheede johtuva olennainen virheellisyys jea
havaitsemafta, sille veerinkeytdkseen voi liittya yhteistoimintaa, veArentdmista, tietojen tahallista
esittematta jattamistd tai virheellisten tietojen esiftemiste taikka sisdisen valvonnan sivuultamista.

.

Muodostan kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta pystyakseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta en siina

tarkoituksessa,

ette pystyisin antamaan lausunnon

osuuskunnan sisdisen valvonnan

tehokkuudesta.

.

Arvioin sovelleftujen tilinpaetoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niiste esiteftavien tietojen kohtuullisuutta.
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a

ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia
tilinpSdttis perustuen oletukseen toiminnin jatkuvuudesta, ja teen hankkimani
Teen johtopeidtoksen siitd, onko hallituksen

tilintarkastusevidenssin perusteella johtopddtoksen iiita, esiintyyko sellaista tapahtumiin tai
olosuhteisiin liittyvaa olennaista epdvarmuutta, joka voi antaa merkittdvdd aihetta epiiilld
osuuskunnan kykyd jatkaa toimintaansa. Jos johtopZiiitdkseni on, ett5 olennaista epdvarmuutta
esiintyy, minun tdytyy kiinnittdei tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epiivarmuutta
koskeviin tilinpSStoksessii esitettdviin tietoihin tai, jos epavarmuutia koskevat tiedot eivdt ole

riittdviii, mukauttaa lausuntoni. JohtopS5tokseni perustuvat

tilintarkastuskertomuksen

antamispdivddn mennessii hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei osuuskunta pysty jatkamaan toimintaansa.
a

Arvioin tilinptiStoksen, kaikki tilinpdeitciksessd esitettdvdt tiedot mukaan lukien, yleistd
esittdmistapaa, rakennetta ja sisiiltod ja sitd, kuvastaako tilinpddtos sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, ettd se antaa oikean ja riiftiivdn kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja

ajoituksesta sekii merkittdvistii tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisdisen valvonnan
merkittdvdt puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio

kdsiftdd

toimintakertomuksen. Tilinpdiitostd koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpdeitoksen tilintarkastuksen yhteydessd ja tdtii
tehdessiini arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpddtdksen tai tilintarkastusta
suoritettaessa hankkimani tietdmyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti
virheellistei. Velvollisuutenani on lisdksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen
sovelleftavien siiSnnosten mukaisesti.

Lausuntonani esitdn,

ettti toimintakertomuksen ja tilinpddtoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja

ettei

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien siiiinnosten mukaisesti.

Jos teen suorittamani tydn perusteella johtopddtoksen, ettii toimintakertomuksessa on olennainen
virheellisyys, minun on raportoitava tiistii seikasta. Minulla ei ole tdmdn asian suhteen raportoitavaa.
Muut lausunnot
Puollan tilinpddtoksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman ylijdiimiin kiiyftiimisestii on

ja

osuuskunnan sddntojen mukainen. Puollan vastuuvapauden myontdmistd
hallintoneuvoston ja hallituksen jiisenille sekd toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.
osuuskuntalain

Nurmeksessa 1 4. pdivdnd maaliskuuta 2018
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