BankID Signing
Christian Åbyholm
2022-06-15
BankID Signing
Pia E Hverven Axell
2022-06-15

Årsberetning 2021

BankID Signing
Frode Westvold
2022-06-15
BankID Signing
Hans Johan Hekland
2022-06-16

Virksomhetens art og hvor den drives
Selskapet skal drive forskning og utvikling, og tilby tjenester og produkter innen bioteknologisektoren. Herunder
å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, samt å drive handel med og investering i verdipapirer, fast
eiendom og andre formuesobjekter, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
Selskapets forretningsvirksomhet foregår med utgangspunkt i Oslo.
Operasjonell utvikling
Selskapet har i 2021 videreført strategien nedfelt i årsrapporten for 2020;
i
ii

Investere i Life Science selskaper
Utvikle selskapets teknologiske rettigheter innen koloncancerdiagnostisering

i. Investering i andre Life Science selskaper
Selskapet hadde per 31.12.21 aksjer i følgende Life Science selskaper:
Devyser Diagnostics AB
Gentian Diagnostics ASA
Nykode Therapeutics ASA
BerGenBio ASA
BioArctic AB
Context Vision AB
Bico Group AB
Apim Therapeutics AS
Nordic Nanovector AS

Zelluna Immunotherapy AS
ArcticZymes Technologies ASA
Exact Therapeutics AS
Observe Medical ASA
Mainz Biomed Inc
ALK-Abello
Adaptive Biotechnologies Corp
Oncoinvent AS

Selskapets overskuddslikviditet er investert i aksjer og obligasjoner. Årets resultat bærer preg av et godt
kapitalmarked, noe som har ført til et godt resultat på likviditetsporteføljen.
ii. Utvikling av selskapets teknologiske rettigheter innen koloncancerdiagnostisering
ColoAlert AS har siden 2013 hatt ansvaret for å følge opp utviklingen på vegne av Norda ASA. Selskapet har
lansert testen gjennom selskapet Mainz Biomed (mainzbiomed.com). Ved en suksessfull kommersialisering vil
Norda ASA motta royaltyinntekter. Det har ikke vært bokført inntekter knyttet til testen i 2021.

Valuta-, rente-, og kredittrisiko
Selskapet har i sin likviditetsforvaltning investeringer i både USD og EURO og er derfor utsatt for valutarisiko.
Selskapet har ingen rentebindinger på sin gjeld og er derfor utsatt for risko ifm at markedsrentene kan stige.
Likvide midler er plassert i finansielle instrumenter. Verdien av disse må en forvente vil svinge over tid med de
generelle konjunkturene i markedene. Selskapet har betydelig finansiell gearing ifm sin likviditetsforvaltning,
men har etablert rutiner og kontrollsystemer som virker tilfredsstillende. Risikoen vurderes ukentlig.
Aksjonærinformasjon
Norda hadde per 31.12.21 517 aksjonærer. Selskapet handles på Verdipapirforetakenes forbund for unoterte
aksjer (NOTC)´s A liste, med ticker: NORD.
NORDAs aksjekapital er på NOK 1.843.276,20 fordelt på 5.148.808 aksjer, hver pålydende NOK 0,35800057.
Det er kun én aksjeklasse, og ingen stemmerettsbegrensninger. Selskapet har ingen insentivprogram for
ansatte.
Selskapets styre:
o Christian Åbyholm (styreformann)
o Hans Hekland
o Pia Hverven Axell
Selskapets ledelse
o Frode Westvold, daglig leder

Utvikling i resultat og stilling
I 2021 viste selskapet et årsresultat på NOK 82.137.550. For 2020 var tilsvarende tall et årsresultat på NOK
NOK 427.656.825
Egenkapitalen i selskapet var per 31.12.21 på NOK 229.959.678, som gir en egenkapitalandel på 32%.
Totalkapitalen var ved utgangen av året NOK 727.968.261.
Styret kjenner ikke til noen forhold for bedømmelsen av selskapets stilling og resultatet av virksomheten som
ikke fremgår av balanse, resultatregnskap, noter og styrets beretning. Det er ikke inntrådt forhold av vesentlig
betydning etter regnskapsårets utgang som ikke er omhandlet i styrets beretning.
Samfunnsansvar
Redegjørelse om samfunnsansvar etter §3-3c er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordasa.no.
Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for regnskapet, og det bekreftes at grunnlag for forutsetningen
er til stede. Til grunn ligger selskapets prognoser og utviklingen så langt i 2022.
Arbeidsmiljø
Selskapet hadde ved regnskapsårets slutt én ansatt. Arbeidsmiljøet er svært godt, uten sykefravær.
Likestilling
Selskapet praktiserer full likestilling.
Ytre miljø
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.
Årsresultat og disponering
Årsresultatet i selskapet for 2021 ble positivt med NOK 82.137.550, og styret foreslår at dette beløpet overføres
til annen egenkapital og at selskapet ikke betaler ut utbytte for 2021.
Oslo, 15. juni 2021
15. juni 2022

Styret for Norda ASA

Christian Åbyholm
Styrets leder

Frode Westvold
Daglig leder

Pia Hverven Axell
Styremedlem

Hans Johan Hekland
Styremedlem
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ÅRSREGNSKAP
2021

Norda ASA
984 648 820

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisors beretning

Utarbeidet av:

Resultatregnskap
Norda ASA

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2021

2020

-139 319 924
139 319 924

-469 050 769
469 050 769

1 092 530
48 961 519
2 566 940
52 620 989

1 074 183
21 439 966
1 012 518
23 526 666

Driftsresultat

86 698 935

445 524 103

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

216 991
4 455 371
6 437 230
2 796 517
-4 561 385

787 453
13 263 634
7 193 877
24 724 488
-17 867 278

82 137 550
82 137 550

427 656 825
427 656 825

Årsresultat

82 137 550

427 656 825

Overføringer
Avsatt til utbytte
Ekstraordinært utbytte
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

0
0
82 137 550
0
82 137 550

30 892 848
360 208 590
91 850 796
55 295 409
427 656 825

Gevinster og andre driftsinntekter verdipapirer
Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Tap og andre drifts- og adm. kostnader verdipapirer
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

Norda ASA

1
2
1

3

4

Side 2

Balanse
Norda ASA

Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

Note

5
2, 6
2, 6

Sum anleggsmidler

2021

2020

1
69 979 031
160 510
2 013 116
72 152 658

1
55 158 759
6 110 875
4 582 928
65 852 563

72 152 658

65 852 563

52 510
52 510

233 176
233 176

Omløpsmidler

Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Aksjer
Markedsbaserte obligasjoner
Sum investeringer

2, 6
2, 6

649 192 763
775 079
649 967 843

545 609 743
11 552 597
557 162 339

Bankinnskudd, kontanter o.l.

6, 7

5 795 251

6 212 917

Sum omløpsmidler

655 815 603

563 608 432

Sum eiendeler

727 968 261

629 460 995

Norda ASA

Side 3

Balanse
Norda ASA
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

Note

2021

2020

1 843 276
-1 604
14 433 698
7 249 538
23 524 908

1 843 276
-1 069
14 433 698
7 249 538
23 525 444

206 434 769
206 434 769

124 542 827
124 542 827

4

229 959 678

148 068 270

6

497 030 382
41 148
43 154
0
893 899
498 008 584

449 430 611
239 581
37 665
30 892 848
792 020
481 392 725

Sum gjeld

498 008 584

481 392 725

Sum egenkapital og gjeld

727 968 261

629 460 995

8
8

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Oslo, 15.06.2022
Styret i Norda ASA

Christian Åbyholm
styreleder

Hans Johan Hekland
styremedlem

Pia Elisabeth Hverven Axell
styremedlem

Frode Westvold
daglig leder

Norda ASA

Side 4

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Konsernregnskap
Selskapet har ett datterselskap, NorDiag Inc, USA. I henhold til Regnskapsloven
§ 3-8 har selskapet ikke utarbeidet konsernregnskap da selskapets datterselskaper er uten aktivitet
og uten betydning for resultatet av konsernet.
Bruk av estimater
I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater og forutsetninger som har påvirket
resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på
balansedagen i henhold til god regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike
skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og
estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.
Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i
utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs.
Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt
skatt. Selskapet driver finansiell virksomhet og har en skattesats for alminnelig inntekt på 25 %. Utsatt
skatt er beregnet med 25 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved
utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Betalbar skatt og utsatt skatt
er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapital
transaksjoner. Utsatt skattefordel bokføres ikke.
Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost, fratrukket avskrivinger og nedskrivinger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på transaksjonstidspunktet.
Finansiell anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som ikke forventes å være forbigående
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige
driftsmidler som består av flere betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik
avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som
forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i
bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
transaksjonstidspunktet.
Markedsbaserte verdipapirer
Markedsbaserte verdipapirer vurderes som en portefølje til virkelig verdi på balansedagen jfr.

Utarbeidet av ECIT

regnskapslovens § 5-8
Datterselskap og tilknyttet selskap
Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.
Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært
nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan
forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.
Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er
avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter
anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og
utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. For
øvrige kundefordringer utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og
kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift/finansskatt
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2021
916 778
175 105
0
647
1 092 530

2020
916 778
153 784
0
638
1 071 200

Selskapet har i 2021 sysselsatt 0,5 årsverk.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, da
selskapets eneste ansatte har 50% stilling.

Ytelser til ledende personer
Lønn
Sum

Daglig leder
557 425
557 425

Godtgjørelse til styret er fordelt med kr. 300 000 til styreleder og 30 000 til hver av de to
styremedlemmene.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 108 750 inkl. mva.

Utarbeidet av ECIT

Styret
360 000
360 000

Utarbeidet av ECIT

Note 3 Skatt
Årets skattekostnad
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skattefordel
Skattekostnad ordinært resultat

2021

2020

0
0
0

0
0
0

Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Skattepliktig inntekt

82 137 550
-115 021 526
-24 915
-32 908 891

427 656 825
-459 061 614
-32 269
-31 437 058

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat
Sum betalbar skatt i balansen

0
0

0
0

82 137 550
20 534 387
-28 755 381
-8 220 994
-10,0 %

427 656 825
106 914 206
-114 765 404
-7 851 197
-1,8 %

Beregning av effektiv skattesats
Resultat før skatt
Beregnet skatt av resultat før skatt
Skatteeffekt av permanente forskjeller
Sum
Effektiv skattesats

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt
skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

Varige driftsmidler
Sum
Aksjer og andre verdipapirer
Akkumulert fremførbart underskudd
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt
Utsatt skattefordel (25 %)

2021
-89 162
-89 162

2020
-114 077
-114 077

Endring
-24 915
-24 915

-30 492 766
-224 480 704
255 062 632

-47 607 958
-191 571 813
239 293 848

-17 115 192
32 908 891
-15 768 784

0

0

0

I henhold til god regnskapsskikk balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Utarbeidet av ECIT

Note 4 Egenkapital

Pr. 31.12.2020
Pr 01.01.2021

Aksjekapital

Egne
aksjer

Overkurs

1 843 276
1 843 276

-1 069
-1 069

14 433 698
14 433 698

Årets resultat
Kostnad ifbm
kapitalutbetaling
i 2020
Kjøp av egne
aksjer
Pr 31.10.2021
1 843 276

Annen
Annen
Sum
innskutt
egenkapital egenkapit
egenkapital
al
7 249 538
124 542 827 148 068 270
7 249 538
124 542 827 148 068 270

-535
-1 604

14 433 698

7 249 538

82 137 550
-189 219

82 137 550
-189 219

-56 388

-56 924

206 434 769 229 959 678

Selskapet har i 2021 kjøpt egne aksjer for kr 56 924

Note 5 Datterselskap, TS og FKV
Kontorkommune
DS/FKV/TS
Nordiag INC
Sum

Atlanta

Eierandel

Stemmeandel

100,0%

100,0%

Selskapets datterselskaper er uten aktivitet. NorDiag Inc har ingen aktivitet og er planlagt avviklet.

Utarbeidet av ECIT

Note 6 Pantstillelser og garantier
31.12.2021

31.12.2020

0
153 610 272
3 435 328
1 434 475
63 769 032
259 737 690
481 986 797

2 468
360 335 428

10 260 166
449 421 947

390 230 153
70 139 541
552 903
460 922 596

395 998 536
1 034 600
12 048 596
409 081 732

Gjeld som er sikret ved pant o.l.
Gjeld til kredittinstitusjoner
Lån - NOK
Lån - USD 0
Lån - EUR 0
Lån - SEK 0
Verdipapirlån
Sum

21 890 413
871

56 932 600

Total Cash Pool Limit NOK 450 000 000

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler
Kortsiktige aksjer og obligasjoner
Langsiktige aksjer og obligasjoner
Bankkonti
Sum

Note 7 Bundne midler
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 111 785.

Utarbeidet av ECIT

Utarbeidet av ECIT

Norda ASA
Kontantstrømoppstilling
2021

2020

82 137 550
0
0
-92 592 478
3 424 860 555
-3 418 717 869
-17 667
-5 000 990
-9 330 899

427 549 706
0
0
-443 985 988
2 874 627 809
-2 575 655 993
177 434
-362 746 915
-80 033 947

-9 330 899

-80 033 947

-15 326 906
-1 111 216
828 624
0
8 162 229

-32 646 874
-2 702 445
192 300
0
8 581 544

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-7 447 270

-26 575 476

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling ved opptak av gjeld
Kjøp av egne aksjer
Salg av egne aksjer

16 417 426
-56 924
0

106 043 189
-58 529
3 738 000

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm for perioden
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
Valutaomregningsdifferanser
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

16 360 502
-417 666
6 212 917
0
5 795 251

109 722 660
3 113 237
3 099 680
0
6 212 917

5 795 251

6 212 917

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Tap ved salg av datterselskap
Salg av datterselskap
Gevinst, tap og verdiendring verdipapirer og obligasjoner
Innbetaling ved salg av verdipapirer og obligasjoner
Utbetaling ved kjøp av verdipapirer og obligasjoner
Endring i kundefordringer og leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Gevinst fra avviklet virksomhet
Andre poster uten kontanteffekt fra avviklet virksomhet
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Utbetaling ved investeringer i aksjer
Gevinst langsiktige investeringer
Utlån
Tap langsiktige aksjer
Innbetalinger fra langsiktige investeringer

Denne består av:
Bankinnskudd m.v.

Partner Revisjon AS
Statsautoriserte revisorer
Org.nr.: 922 829 845 MVA

Til generalforsamlingen i Norda ASA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Konklusjon
Vi har revidert Norda ASA’ årsregnskap som viser et overskudd på NOK 82 137 550. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og
av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet
nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av
selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board
for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med
disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlige for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter Årsberetningen 2021, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen..
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
er konsistent med årsregnskapet og
inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.
Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll
som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for
at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av intern kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 16. juni 2022
PARTNER REVISJON AS

Christian Hadler
Statsautorisert revisor
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