Til Styret i Sparebank 1 SMN

Uttalelse vedrørende forenklet revisorkontroll av delårsregnskap
Innledning
Vi har foretatt en forenklet revisorkontroll av vedlagte konsoliderte balanse for Sparebank 1 SMN pr.
30. juni 2022 og tilhørende konsoliderte resultatregnskap, utvidet resultatregnskap, oppstilling over
endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for seksmånedersperioden avsluttet denne dato, og
av beskrivelsen av regnskapsprinsipper og andre noter. Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av
delårsregnskapet og at det gir et rettvisende bilde i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Vår
oppgave er å avgi en uttalelse om delårsregnskapet basert på vår forenklede revisorkontroll.
Omfanget av den forenklede revisorkontrollen
Vi har utført vår forenklede revisorkontroll i samsvar med ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et
delårsregnskap, utført av foretakets valgte revisor. En forenklet revisorkontroll av delårsregnskapet
består i å rette forespørsler, primært til personer med ansvar for økonomi og regnskap, og å
gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger. En forenklet revisorkontroll har et betydelig
mindre omfang enn en revisjon utført i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene
International Standards on Auditing (ISA-ene), og gjør oss følgelig ikke i stand til å oppnå sikkerhet
om at vi er blitt oppmerksomme på alle vesentlige forhold som kunne ha blitt avdekket i en revisjon. Vi
avgir derfor ikke revisjonsberetning.
Konklusjon
Vi har ved vår forenklede revisorkontroll ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at
det vedlagte konsoliderte delårsregnskapet ikke gir et rettvisende bilde av foretakets finansielle stilling
per. 30. juni 2022 og for resultatet og kontantstrømmene i seksmånedersperioden, i samsvar med IAS
34 Delårsrapportering.

Trondheim, 10. august 2022
PricewaterhouseCoopers AS
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