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Riippumattoman tilintarkastajan raportti Danske Kiinnitysluot-
topankki Oyj:n ESEF-tilinpäätöksestä 
Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallitukselle  

 

Olemme suorittaneet kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon, joka koskee sitä, onko Danske Kiinnitys-
luottopankki Oyj:n (y-tunnus 2825892-7) sähköiseen tilinpäätökseen (7437003G88EHT2TMK409-2021-12-31-
fi.xhtml) tilikaudella 1.1.–31.12.2021 sisältyvä tilinpäätös laadittu ESEF-tilinpäätös XHTML-muodossa ESEF RTS 
artiklan 3 mukaisesti. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (ESEF-tilinpäätös) laatimisesta 
siten, että ne täyttävät ESEF RTS:n vaatimukset. Tähän vastuuseen kuuluu 

• laatia ESEF-tilinpäätös XHTML-muodossa ESEF RTS artiklan 3 mukaisesti 
• varmistaa ESEF-tilinpäätöksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen keskinäinen yhdenmukaisuus. 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi  
voidakseen laatia ESEF-tilinpäätöksen ESEF RTS:n vaatimusten mukaisesti. 

Tilintarkastajan riippumattomuus ja laadunvalvonta  

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koske-
vat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuu-
temme.  

Tilintarkastaja soveltaa kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa laadunval-
vontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, 
ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista 
koskien.  

Tilintarkastajan velvollisuudet  

Toimeksiantosopimuksen mukaisesti annamme lausunnon siitä, onko ESEF-tilinpäätökseen sisältyvä itilinpäätös 
merkitty olennaisilta osin ESEF RTS:n 3. artiklan vaatimusten mukaisesti. Olemme suorittaneet kohtuullisen var-
muuden antavan toimeksiannon kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti. 

Tarkastukseen kuuluu toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi siitä, 

• ovatko ESEF-tilinpäätös ja tilintarkastettu tilinpäätös keskenään yhdenmukaisia.  

Valittujen tarkastustoimenpiteiden luonne, ajoitus ja laajuus riippuu tilintarkastajan harkinnasta. Tähän sisältyy 
sen riskin arvioiminen, onko virheestä tai väärinkäytöksestä johtuvaa olennaista poikkeamaa ESEF RTS:n vaati-
muksista.  

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tarkastusevidenssiä. 
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Lausunto 

Lausuntonamme esitämme, että Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n ESEF-tilinpäätökseen 
(7437003G88EHT2TMK409-2021-12-31-fi.xhtml) sisältyvä tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 on olennaisilta 
osin merkitty ESEF RTS:n artiklan 3 vaatimusten mukaisesti.  

Lausuntomme Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n tilinpäätöksen tilintarkastuksesta tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 
on annettu tilintarkastuskertomuksellamme 4.2.2022. Tällä raportilla emme anna tilinpäätöksen tilintarkastuksesta 
lausuntoa tai muuta varmennusjohtopäätöstä. 

 

Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 2022 
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