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Uttalelse om forenklet revisorkontroll av delårsregnskapet 

Vi har utført forenklet revisorkontroll av balanse for Indre Sogn Sparabank pr 31. mars 2018 som viser 
en egenkapital på kr 388 194 000 for morbank og kr. 390 710 000 konsolidert, tilhørende 
resultatoppstilling for tremånedersperioden 1. januar 2018 - 31. mars 2018 som viser et delårsresultat 
(totalresultat) på kr 13 931 000 for morbank og kr. 14 016 000 konsolidert, oppstilling over endringer i 
egenkapital, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger (delårsregnskapet). Ledelsen har utarbeidet 
delårsregnskapet. Prinsippene beskrevet i note er anvendt ved utarbeidelsen. Vår oppgave er å avgi en 
uttalelse om delårsregnskapet basert på vår forenklede revisorkontroll, herunder bekrefte at 
regnskapsmessig nedskrivningsvurdering på utlån og garantier er foretatt i samsvar med IFRS 9. 

Styrets og daglig leders ansvar for delårsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen og fremstillingen av delårsregnskapet i samsvar med 
prinsipper for utarbeidelse beskrevet i note.  

Omfanget av den forenklede revisorkontrollen 

Vi har utført vår forenklede revisorkontroll i samsvar med lov, forskrifter og god revisjonsskikk i 
Norge, herunder den internasjonale standarden, ISRE 2410 ”Forenklet revisorkontroll av 
delårsregnskaper utført av foretakets valgte revisor”. 

En forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap består i å rette forespørsler, primært til personer 
med ansvar for økonomi og regnskap, og å gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger. En 
forenklet revisorkontroll av delårsregnskap har et betydelig mindre omfang enn en revisjon utført i 
samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 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 
delårsregnskapet i det alt vesentlige ikke er utarbeidet i samsvar med prinsipper beskrevet i note, eller 
at regnskapsmessige nedskrivningsvurderinger på utlån og garantier i det alt vesentlige ikke er 
gjennomført i samsvar med IFRS 9. 
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