Årsregnskap 2018
for
Kahoot! AS
Organisasjonsnummer. 997770234

Årsberetning for Kahoot! AS for 2018

Virksomheten
Selskapet utvikler en spillbasert læringsplattform som ble lansert i september 2013. I 2018 hadde plattformen 12,5
millioner unike aktive bruker kontoer som hosted totalt 172 millioner spill med til sammen 1 milliarder deltakere (non
unique) over hele verden. Hovedbruken av Kahoot!-plattformen er lærere som bruker Kahoot! i klasserom med 10 til 25
elever. Per i dag er 70-80% av Kahoot! bruken i klasserom, men også organisasjoner, bedrifter og privatpersoner bruker
Kahoot! i en rekke ulike sammenhenger. Selskapet har i 2018 begynt salget av premium versjoner til primært
bedriftsmarkedet, men også til skolemarkedet.
Virksomhetens forretningssted er Oslo.
Det er styrets oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomheten.
Selskapets driftsresultat var MNOK -70,0 for 2018 sammenlignet med MNOK -37,4 for 2017. Egenkapital pr 31.12.2018
var MNOK 371,2 sammenlignet med MNOK 150,7 pr 31.12.2017.
Fortsatt drift
Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om
selskapets drift og stilling pr 31.12.2018. Det er ikke inntruffet forhold etter 31.12.2018 som er av betydning for
bedømmelse av selskapet, og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. Styret bekrefter dermed at
grunnlaget for fortsatt drift er tilstede.
Resultatdisponering
Årets resultat etter skatter ble et underskudd på NOK 55.137.774 som styret foreslår disponeres som følger:
Overført til udekket tap med NOK 55.137.774
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker hvor selskapets ansatte har vært involvert.
Selskapet har en bred sammensetning av ansatte med ulike nasjonalitet av begge kjønn. Selskapet har ingen kvinner i
styret.
Ytre miljø
Selskapet har ikke innsatsfaktorer som påvirker det ytre miljø. Det er ikke registrert skader eller ulykker forbundet med
selskapets virksomhet.
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Resultatregnskap

Note
Salgsinntekt
Endring utsatt inntekt
Andre driftsinntekter
Sum inntekter

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige og immaterielle driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2
3
2

Driftsresultat
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader

5
5

Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat
Anvendelse av årsresultatet
Annen egenkapital
Til udekket tap
Sum anvendelse

4

2018

2017

27 226 907
-12 853 314
1 350 000
15 723 593

3 845 692
-1 277 451
2 568 241

1 265 789
49 245 970
7 935 370
27 322 129
85 769 258

438 762
22 605 049
118 104
16 826 151
39 988 066

-70 045 665

-37 419 825

889 442
2 508 130
5 908
3 173 204
218 460

41 945
2 387 418
593 824
1 835 539

-69 827 205

-35 584 286

-14 689 431

-7 867 738

-55 137 774

-27 716 548

55 137 774
55 137 774

27 716 548
27 716 548
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Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Aktivert FoU
Lisenser
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner m.v.
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Lån til datterselskap
Sum finansielle anleggsmidler

Note

31.12.2018

31.12.2017

3
3
4

30 905 485
1 744 402
30 123 632
62 773 519

38 631 856
1 833 199
15 434 201
55 899 256

3

1 132 783
1 132 783

8
5,8

12
81 773 454
81 773 466

12
64 473 677
64 473 689

145 679 768

120 372 944

Sum anleggsmidler

-

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

6

3 287 956
5 169 777
8 457 733

716 250
3 571 420
4 287 670

Bankinnskudd, kontanter og lignende

7

239 585 432

33 842 354

Sum omløpsmidler

248 043 165

38 130 024

Sum eiendeler

393 722 933

158 502 968
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Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkursfond
Sum innskutt egenkapital

31.12.2018

31.12.2017

9
9

11 591 720
464 305 006
475 896 726

426 511
199 785 263
200 211 774

9

-104 672 889
-104 672 889

-49 535 115
-49 535 115

371 223 837

150 676 659

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

1 461 871
2 517 187
18 520 038
22 499 097

1 868 682
2 018 066
3 939 561
7 826 309

Sum gjeld

22 499 097

7 826 309

393 722 933

158 502 968

Opptjent egenkapital
Udekket tap
Sum opptjent egenkapital

Note

Sum egenkapital

Sum egenkapital og gjeld
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov
og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at
regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en
integrert del av årsregnskapet.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og
forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når
de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske
tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best
mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.
Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er
klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede
salgskostnader. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Transaksjoner i resultatregnskapet blir
ført til den enhver gjeldende valutakurs. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler
skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er
forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter.
Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i
de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges
det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare,
kostnadsføres.
Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter
Inntektsføringstidspunkt
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og
tjenester. Selskapet forskuddsfakturerer salgsinntektene og periodiserer salgsinntektene over avtaleperioden.
Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter og bonuser.
Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige
verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives
driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført.
Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Et driftsmiddel anses
som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris.
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Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, er balanseført i utstrekning kriteriene for
balanseføring er oppfylt.
Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.
Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader.
Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en
identifiserbar immaterielle eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende.
Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Investering i datterselskap
Investering i datterselskap balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom
verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektføres som annen
finansinntekt.
Varelager og varekostnad
Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og virkelig verdi.
Virkelig verdi er vurdert å være forventet salgspris etter fradrag for salgskostnader. Årets varekostnad består av kostpris
solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt.
Selskapet har ingen langsiktige tilvirkningskontrakter.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
Pengeposter i utenlandsk valuta
Fordringer/gjeld i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens valutakurs (dagskurs).
Pensjoner
Selskapet har inngått pensjonsavtale med sine ansatte i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen er
innskuddsbasert. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Innskuddene
regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller.
Utsatt skatt og skattekostnad
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved
utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot
hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og
pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige
fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar
skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger.
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Note 2 Lønnskostnader / Antall årsverk / Godtgjørelser / Pensjoner med mer
Lønnskostnader mm.
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Aktiverte utviklingskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser

2018
39 106 372
5 655 376
782 528
3 701 694

2017
21 985 957
3 212 409
362 001
-5 000 000
2 044 681

Lønnskostnader

49 245 970

22 605 049

43

27

Gjennomsnittlig antall årsverk:

Godtgjørelser (i kroner)
Lønn og bonus
Andre godtgjørelser*

Daglig leder
1 255 233
1 212 682
2 467 915

Styret
-

*Inkludert i andre godtgjørelser er MNOK 1.2 fordel ved opsjonsinnløsning.
Utover lønn og andre ytelser spesifisert ovenfor, har daglig leder ordinære pensjonsrettigheter
som følger av selskapets kollektive pensjonsordning.
Selskapet fikk ny daglig leder 1 mars 2019. Godtgjørelsen i tabellen ovenfor er for ny daglig leder
for hele 2019.
Tidligere daglig leder mottok i 2018 NOK 890.000 i fastlønn, NOK 1.170,000 i sluttvederlag,
samt utbetaling av NOK 500.000 i avregnet bonus for 2017.

Pensjon:
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor
Kostnadsførte honorar til revisor i regnskapsåret 2018 utgjør (eksl mva):

Revisjon og revisjonsrelaterte tjenester
Skatterådgivning
Andre tjenester utenfor revisjonen
Sum kostnadsført i regnskapsåret

32 000
35 200
67 200
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Note 3 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivninger 01.01.
Årets avskrivninger
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

FoU
Lisenser Rettigheter Sum 2018
38 631 856 590 500 1 744 402 40 966 758
38 631 856 590 500 1 744 402 40 966 758
7 726 371
7 726 371
30 905 485
Inntil 5 år
Lineær

501 704
88 796
590 500
-

1 744 402

501 704
7 815 167
8 316 871

383 600
118 104
501 704

32 649 887

40 365 055

Inntil 5 år
Lineær
Ingen

Frem til og med 2017 er utgifter til utvikling av Kahoot! Platform balanseført i den grad det kan
identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immaterielle
eiendel (The Kahoot! Platform) og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres
slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.
Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Kahoot lanserte på slutten av 2017 den første betalingsversjonen av Kahoot (Kahoot! Plus)
Avskrivning av aktivert FoU startet 2018, men lineær avskrivingstid på 5 år.
Ingen nye utgifter til utvikling av Kahoot! Platform er aktivert i 2018.
Driftsløsøre
IT utstyr
632 808
632 808

Inventar
620 178
620 178

Akkumulerte avskrivninger 01.01.
Årets avskrivninger
Akkumulerte avskrivninger 31.12.

102 255
102 255

17 948
17 948

Balanseført verdi 31.12

530 553

602 230

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Inntil 3 år
Lineær

Inntil 5 år
Lineær

Sum 2018
1 252 986
1 252 986
1 132 783

Sum 2017
25 422 356
15 444 402
40 866 758

Sum 2017

-
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Note 4 Skatt
2018
Betalbar skatt fremkommer slik:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Grunnlag betalbar skatt
Betalbar skatt på årets resultat
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
Årets endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad

2017

-69 827 205
6 828
-217 121
-70 037 498
-

-35 584 286
5 991
5 862
-35 572 433
-

-14 689 431
-14 689 431

-7 867 738
-7 867 738

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Varige driftsmidler
Regnskapsmessige avsetning
Underskudd til framføring
Grunnlag utsatt skatt pr 31.12

193 676
0
-137 119 273
-136 925 597

-23 445
0
-67 081 775
-67 105 220

Sum utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-)

-30 123 631

-15 434 201
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Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.
31.12.2018

31.12.2017

Foretak i samme konsern

81 773 454

64 473 677

31.12.2018

31.12.2017

Fordring i samme konsern er i hovedsak i GBP.

Note 6 Kundefordringer

-

Avsatt for å møte eventuelle tap på kundefordringen

-

Note 7 Kontanter, bankinnskudd og lignende

Bundne midler til dekning av skyldig skattetrekk

31.12.2018

31.12.2017

1 633 147

1 334 288

Note 8 Aksjer i datterselskap
Aksjer i datterselskap verdsettes etter kostmetoden.
Datterselskap: Kahoot! EDU Ltd
Formelle opplysninger
Anskaffelsestidspunkt
2014
Forretningskontor
London, England
Aksjekapital, 1 aksje a GBP 1
Eierandel
100 %
Andel av stemmeberettiget kapital
100 %
Balanseført verdi
12 NOK
Egenkapital ifølge siste årsregnska
-5 434 TGBP
Resultat ifølge siste årsregnskap
-907 TGBP
Kahoot! AS har i tillegg ytet et lån på totalt NOK 60.694.475 til det engelske
datterselskapet.
Datterselskap: Kahoot! EDU Inc
Formelle opplysninger
Anskaffelsestidspunkt
2015
Forretningskontor
Austin, TX, US
Aksjekapital, 10.000 aksjer pålydende 0.00
Eierandel
99 %
Andel av stemmeberettiget kapital
99 %
Balanseført verdi
0 NOK
Egenkapital ifølge siste årsregnska
-2 330 TUSD
Resultat ifølge siste årsregnskap
-938 TUSD
Kahoot! AS har i tillegg ytet et lån på totalt NOK 21.078.980 til det amerikanske
datterselskapet.
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Note 9 Egenkapital og aksjonærinformasjon
Eierstruktur pr 31.12.2018:
Northzone VII LP
Datum AS
Creandum III LP
AS Real-Forvaltning*
Microsoft Global Finance (Microsoft Venture)
Versvik Invest AS
KAM Holding AS
Citigroup Global Markets Inc.
Andre
Totalt

Antall aksjer
15 577 760
11 395 870
11 044 420
8 309 720
6 940 000
5 023 747
4 779 020
4 670 000
48 176 663
115 917 200

Eierandel
13.4 %
9.8 %
9.5 %
7.2 %
6.0 %
4.3 %
4.1 %
4.0 %
41.6 %
100.0 %

* Eies av styrets leder Eilert Hanoa
Alle aksjer har lik stemmerett.

Aksjekapital
426 511

Overkursfond
199 785 263

Årets endring i egenkapital:
Kapitalutvidelse
Fondsemisjon
Årsresultat

1 134 900
10 030 309

274 550 052
-10 030 309

Egenkapital 31.12.2018

11 591 720

Egenkapital 31.12.2017

464 305 006

Udekket tap
-49 535 115

Sum
150 676 659

-55 137 774

275 684 952
-55 137 774

-104 672 889

371 223 837
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon med forbehold
Vi har revidert Kahoot! AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 55 137 774. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnska pspri nsi pper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av de mulige virkningene av
forholdet som er omtalt i avsnittet Grunnlag for konklusjonen med forbehold, avgitt i samsvar med lov
og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Kahoot! AS per 31. desember
2018 og av selskapets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen med forbehold
Kahoot! AS har fordringer mot datterselskapene Kahoot! EDU Ltd (UK) og Kahoot! EDU Inc (US) på
totalt kr 81 773 454 per 31.desember 2018. Datterselskapene genererer ikke inntekter, og
egenkapitalen er i sin helhet tapt. Det arbeides fortsatt med inntektsfordelingen mellom de forskjellige
juridiske enhetene etter innføringen av betalingsmodeller. Inntil dette er avklart vurderer vi at det er
vesentlig usikkerhet knyttet til verdien av bokførte fordringer mot datterselskapene og tar forbehold i
vår uttalelse.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende 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 øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
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inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for ~rsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for
å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
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 ~rsregnskapet
Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

•

•
•

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, 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
internkontroll.
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 regnskapet, 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
regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår
konklusjon om årsregnskapet. 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, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
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informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
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