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Detta är en översättning av revisionsberättelsen som är upprättad i original på Norska
Till bolagsstämman i Hudya Group AS

Oberoende revisionsberättelse
Uttalande om revisionen av årsredovisningen
Uttalande
Vi har reviderat Hudya Group AS:s årsredovisning som består av:
•

Företagets årsredovisning, som innehåller balansräkning per den 31 december 2018,
resultaträkning och kassaflöde för räkenskapsåret avslutats per detta datum. Även
tillhörande noter till årsredovisningen, inklusive en sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper.

•

Koncernredovisningen, som innehåller balansräkning per den 31 december 2018, resultaträkning,
totala resultatet, förändring av eget kapital och kassaflöde för räkenskapsåret avslutats per detta
datum. Även tillhörande noter till årsredovisningen, inklusive en sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper.

Enligt vår åsikt:
•

har årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagar och förordningar

•

ger Årsredovisningen en rättvisande bild av Hudya Group AS:s finansiella ställning per den 31
december 2018 samt bolagets resultat och kassaflöden för räkenskapsåret som avlutades per
detta datum, i enlighet med redovisningslagen och god redovisningssed i Norge.

•

ger koncernredovisningen en rättvisande bild av Hudya Group AS:s koncerns finansiella
ställning per den 31 december 2018 samt koncernens resultat och kassaflöden för
räkenskapsåret som avslutades per detta datum, i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) som fastställts av EU.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen i enlighet med lagar, förordningar och god revisionssed i Norge, inklusive
International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
revisorns ansvar vid granskning av årsredovisningen. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt lag och förordningar och har fullgjort vårt ansvar i enlighet med dessa krav. Vi anser att
de erhållna revisionsbevisen är tillräckliga och lämpliga som grund för vårt uttalande.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamhet på de noter i koncernredovisningen och årsredovisningen som beskriver att
företaget och koncernen är beroende av tillgången av likvida medel för att genomföra sina planer. Som
angivits i årsredovisningen och i noterna så tyder dessa samt andra omständigheter som beskrivs att det
finns en betydande osäkerhet kring företagets och koncernens förmåga till fortsatt verksamhet. Vårt
uttalande förändras inte till följd av detta förhållande.
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Andra förhållanden
Företagets årsredovisning har upprättats efter utgångenden den tidsfrist som lagen föreskriver för
upprättande av årsredovisningar.

Övrig information
Styrelsen ansvarar för övrig information. Övrig information omfattar information i årsrapporten,
bortsett från årsredovisningen och den tillhörande revisionsberättelsen.
Vårt uttalande om granskningen av årsredovisningen omfattar inte övrig information och vi uttalar oss
inte kring den övriga informationen.
I samband med granskningen av årsredovisningen så var uppgiften att läsa den övriga informationen
med syfte att bedöma om det finns en betydande inkonsekvens mellan den övriga informationen och
årsredovisningen eller om den uppenbart innehåller några väsentliga felaktigheter.
Om vi drar slutsatsen att den övriga informationen innehåller väsentliga felaktigheter, så är vi
skyldiga att rapportera detta. I detta avseende har vi ingenting att rapportera.

Styrelsens och VD:ns ansvar för årsredovisningen
Styrelsen och den verkställande direktören (ledningen) ansvarar för att upprätta årsredovisningen i
enlighet med lagar och förordningar, för att ge en rättvisande bild av företaget enligt redovisningslagen
och redovisningspraxis i Norge samt för koncernredovisningen i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) som fastställts av EU. Ledningen ansvarar också för sådan intern kontroll
som anses vara nödvändig för att kunna utarbeta finansiella rapporter som inte innehåller väsentlig
felaktig information, oavsett om det är ett resultat av bedrägeri eller oavsiktliga fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen måste ledningen ta ställning till företagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten och tillhandhålla tillräcklig information kring frågor av betydelse för fortsatt
verksamhet. Antagandet om fortsatt verksamhet kommer att ligga till grund för företagets årsredovisning
så länge det är osannolikt att verksamheten kommer att avvecklas. Antagandet om fortsatt verksamhet
måste ligga till grund för koncernredovisningen om inte ledningen antingen avser att likvidera koncernen,
avveckla verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till detta.

Revisorns ansvar vid granskning av årsredovisningen
Vårt mål för revisionen är att ge en rimlig säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte
innehåller väsentlig felaktig information, varken till följd av bedrägeri eller oavsiktliga fel. Till
detta lämnas en revisionsberättelse innehållande våra uttalanden. Den rimliga säkerheten är
ingen garanti för att revision som genomförs i enlighet med lag, lagstiftning och god
revisionssed i Norge, inklusive ISA, alltid kommer att avslöja betydande felaktig information
som finns. Felaktig information kan uppstå till följd av bedrägeri eller oavsiktliga fel. Felaktig
information anses vara väsentlig om det individuellt eller kollektivt rimligen kan förväntas
påverka ekonomiska beslut som intressenter fattar baserat på årsredovisningen.
För ytterligare beskrivning av revisorns uppgifter och ansvar, se:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
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Uttalande om andra lagstadgade krav
Uttalande om årsredovisningen
Baserat på granskningen av årsredovisningen enligt ovan, så anser vi att informationen i årsredovisningen,
antagandet om fortsatt verksamhet och förslag till resultatdisposition, överensstämmer med
årsredovisningen samt lagar och förordningar.

Uttalande om registrering och dokumentation
Baserat på granskningen av årsredovisningen, som beskrivits ovan, och de revisionsförfaranden som vi
funnit nödvändiga i enlighet med International Standard för Assignments (ISAE) 3000
”Certifieringsuppdrag som inte är revision eller förenklad revisorskontroll av historisk ekonomisk
information” så anser vi att ledningen har uppfyllt sin skyldighet att säkerställa korrekt och översiktlig
registrering och dokumentation av företagets redovisningsinformation i enlighet med lag och god
redovisningssed i Norge.
Oslo, 20. september 2019
PricewaterhouseCoopers AS

Magne Sem
Auktoriserad revisor

