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Nooa Siiiistdpo n kki Oy : n yhrtdkokou kselle

Olen tilintarkastanut Nooa Saest6pankki Oy:n kirjanpidon, tilinpiiiitriksen, toimintakertomuksen ja
hallinnon tilikaudelta l.l. 31.12.2015. Tilinpii?itris sisiiltiie taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman
ja liitetiedot.
HaIIituksen.ja loimitusjohtaja vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpiiiittiksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siita, etta
ne antavat oikeat ja riittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitriksen ja toiminlakertomuksen
laatimista koskevien saiinndsten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan
asianmukaisesta jii{estiimisestii ja toimitusjohtaja siitii, ettii kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla jedestetty.
T i I in t a rka s t uj an
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It' o I I i s uud e I

Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpaatdksestii ja
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellytEa, ettii noudatan ammattieettisia periaatteita. Olen
suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. H,.va
tilintarkastustapa edelly'ttea, etta suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen
varmuuden siit6, onko tilinpiiiit<iksessii tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttii, ja siitii,
ovatko hallituksen jesenet tai toimitusjohtaja slyllistyneet tekoon tai laiminlyrintiin, josta saattaa
seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtidta kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtitilakia,
yhtidjerjestyste, saast6pankkilakia tai luottolaitostoiminnasta annettua lakia.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteite tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpiiiittikseen ja
toimintakertomukseen siselt),viste luluista ja niissa esitettavista muista tiedoista. Toimenpiteiden
valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vaarinkAytdksesta tai virheesta johtuvan
olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Naita riskeje arvioidessaan tilintarkastaja ottaa
huomioon sisdisen valvonnan, joka on yhtidssa merkityksellistii oikeat ja riiftavet tiedot antavan
tilinpeetdksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi siseiste valvontaa
pystyekseen suunnittelemaan olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei

siine tarkoituksessa, etta han antaisi lausunnon yhti6n sisiiisen valvonnan

tehokkuudesta.
Tilintarkastukseen kuuluu my<is sovellettujen tilinpeiitdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden,

toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekii tilinpiiiit6ksen ja
toimintakertomuksen yleisen esittiimistavan arvioiminen.

Kiisitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen meAren tarkoitukseen
soveltuvaa lilintarkastusevidenssiii.

Luusunlo
Lausuntonani esitan, efiA dlinpiiAlos ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitriksen ja toimintakeflomuksen laatimista koskevien seenndsten mukaisesti oikeatja riittiivat tiedot
pankin toiminnan tuloksestaja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpaatdksen tiedot
ovat ristiriidattomia.
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