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Til styret i Sparebank 1 SR-Bank ASA

Uttalelse om utkast til åpningsbalanse ved fusjon

Vi har kontrollert utkast til åpningsbalanse per 30.06.2016 for Sparebank 1 SR-Bank ASA med noter
som viser en egenkapital på kr 15 551 millioner. Utkastet til åpningsbalanse er sammenstilt, kun for
illustrasjonsformål, basert på grunnlaget som er beskrevet i note for å gi informasjon om Sparebank 1
SR-Bank ASA sin balanse med tillegg av de eiendeler selskapet skal overta i forbindelse med fusjonen.
Informasjonen er sammenstilt for å illustrere hvordan balansen ville fremstått dersom fusjonen var
gjennomført på den angitte balansedagen.

Styrets ansvar for åpningsbalansen
Styret er ansvarlig for utkastet til åpningsbalanse.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å uttale oss om utkastet til åpningsbalanse på grunnlag av vårt kontrollarbeid. Det er
ikke vår oppgave å utføre revisjon av den informasjonen som ligger til grunn for åpningsbalansen. Den
finansielle informasjonen som er benyttet ved sammenstillingen av åpningsbalansen, er urevidert slik
det er beskrevet i noter. Vi påtar oss ikke noe ansvar for finansiell informasjon vi ikke har revidert.

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag
SA 3802 ” Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen”. Standarden krever at vi
planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i utkastet til
åpningsbalanse er tilbørlig sammenstilt basert på det angitte grunnlaget, og at utkastet til
åpningsbalanse er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og de
beskrevne prinsippene. Vi har kontrollert sammenstillingen av og vurdert innholdet i klassifiseringen
av postene og presentasjonen av utkastet til åpningsbalanse.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er utkastet til åpningsbalanse tilbørlig sammenstilt basert på det angitte grunnlaget
beskrevet i note og klassifisering og presentasjon er etter vår mening i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og prinsippene beskrevet i noter.
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