Til styret i SpareBank 1 SMN

Uavhengig uttalelse vedrørende SpareBank 1 SMNs rapportering om
bærekraft
Vi har kontrollert om SpareBank 1 SMN har utarbeidet GRI-indeks og målinger og beregninger av
nøkkeltall for bærekraft («rapportering om bærekraft») for kalenderåret 2021.
SpareBank 1 SMNs GRI-indeks er en oversikt over hvilke av prinsippene, aspektene og
indikatorene i retningslinjene fra The Global Reporting Initiative som SpareBank 1 SMN har
benyttet for å måle og rapportere om bærekraft; sammen med en henvisning til hvor
informasjonen om bærekraft er rapportert. SpareBank 1 SMNs GRI-indeks 2021 er en del av
SpareBank 1 SMNs årsrapport for 2021. Vi har kontrollert om SpareBank 1 SMN har utarbeidet en
indeks for 2021 og om informasjon er gitt slik det kreves i standarder utgitt av The Global
Reporting Initiative (www.globalreporting.org/standards) (kriterier).
Nøkkeltall for bærekraft er indikatorer for bærekraft som SpareBank 1 SMNs GRI-indeks 2021
viser til, og som SpareBank 1 SMN måler og følger opp. Nøkkeltall for bærekraft er tilgjengelige og
inngår i SpareBank 1 SMNs årsrapport for 2021. SpareBank 1 SMN har utarbeidet nøkkeltallene.
Vi har kontrollert grunnlaget for målingene, etterberegnet målingene, og kontrollert om
SpareBank 1 SMN har presentert nøkkeltallene slik det kreves i standarder utgitt av the Global
Reporting Initiative (www.globalreporting.org/standards) (kriterier).
Ledelsens ansvar
Ledelsen er ansvarlig for SpareBank 1 SMNs rapportering om bærekraft og for at det er utarbeidet i
overensstemmelse med standarder utgitt av The Global Reporting Initiative. Ansvaret omfatter å
utforme, implementere og vedlikeholde en intern kontroll som ivaretar SpareBank 1 SMNs
rapportering om bærekraft og måling og oppfølging av nøkkeltall for bærekraft.
Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi er uavhengige av selskapet i overenstemmelse med lov og forskrift og Code of Ethics for
Professional Accountants (IESBA Code) og med de etiske kravene som er relevante for vårt oppdrag,
og vi har oppfylt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene og IESBA Code. Vi anvender
ISQC 1 [NORSK] – Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet
revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester og
opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og
prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og
regulatoriske krav.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om SpareBank 1 SMNs rapportering om bærekraft basert på
vår kontroll. Vi har foretatt våre kontroller og avgir vår uttalelse med moderat sikkerhet i samsvar med
standard for attestasjonsoppdrag ”ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon”.
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Vårt arbeid innebærer utførelse av handlinger for å innhente bevis for at SpareBank 1 SMNs
rapportering om bærekraft er utarbeidet i overensstemmelse med standarder utgitt av The Global
Reporting Initiative. De valgte handlingene avhenger av vårt skjønn, herunder vurderinger av
risikoene for at rapportering om bærekraft inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar vi hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for utarbeidelsen av saksforholdet. Formålet er å utforme kontrollhandlinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av den
interne kontrollen. Vår kontroll omfatter også en vurdering av om de anvendte kriteriene er
hensiktsmessige og en vurdering av den samlede presentasjonen av saksforholdet.
Våre kontroller har omfattet blant annet møter med nøkkelansatte innenfor de vesentlige områdene
for gjennomgang av internkontroll og rutiner knyttet til rapportering om bærekraft; innsamling og
gjennomgang av relevant informasjon som støtter fremstillingen av nøkkeltall for bærekraft; vurdering
av fullstendighet og nøyaktighet i de presenterte nøkkeltall for bærekraft; og kontrollberegninger av
nøkkeltall for bærekraft basert på en vurdering av risiko for feil i sammenstillingen av nøkkeltallene.
Etter vår mening er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Basert på vår kontroll og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på forhold som gir oss grunn
til å tro at
SpareBank 1 SMNs GRI-indeks ikke er, i det alt vesentlige, utarbeidet i overensstemmelse med
kravene i standarder utgitt av The Global Reporting Initiative; og
Nøkkeltall for bærekraft ikke er, i det alt vesentlige, utarbeidet, målt og rapportert for kalenderåret
2021 i overensstemmelse med kravene i standarder utgitt av The Global Reporting Initiative.
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