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Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Atlantic Sapphire AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Atlantic Sapphire AS' årsregnskap, som består av: 

• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017,

resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne

datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017,

resultatregnskap, utvidet resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital

og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter,

herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: 

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

• gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Atlantic

Sapphire AS per 31. desember 2017 og av selskapets resultater og kontantstrømmer

for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

• gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet

Atlantic Sapphire AS per 31. desember 2017 og av konsernets resultater og

kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar

med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Grunnlag for konklusjonen 

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. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

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, for selskapsregnskapet i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for 

konsernregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt 

av EU. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å 
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kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets 

evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt 

drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for selskapsregnskapet så lenge 

det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Forutsetningen om fortsatt drift skal 

legges til grunn for konsernregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle 

konsernet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

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 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 og konsernets 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 og konsernets evne til fortsatt drift.
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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 og konsernet 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.

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den

finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å

kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for

å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår

revisjonskonklusjon.

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. 

Uttalelse om øvrige 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 og konsernets 

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Molde, 27. april 2018 
BDO AS  

Roald Viken  
Statsautorisert revisor 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale 

nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 
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Independent Auditor’s Report 

To the General Meeting of Atlantic Sapphire AS 

Report on the Audit of the Financial Statements 

Opinion 

We have audited the financial statements of Atlantic Sapphire AS. The financial statements 

comprise: 

• The financial statements of the parent company, which comprise the balance sheet

as at 31 December 2017, and the income statement and cash flow statement for

the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of

significant accounting policies, and

• The financial statements of the group, which comprise the balance sheet as at 31

December 2017, and income statement, statement of comprehensive income,

statement of changes in equity, cash flow for the year then ended, and notes to

the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion: 

• The financial statements are prepared in accordance with the law and regulations.

• The accompanying financial statements give a true and fair view of the financial

position of the parent company as at 31 December 2017, and its financial

performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the

Norwegian Accounting Act and accounting standards and practices generally

accepted in Norway.

• The accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the

financial position of the group as at 31 December 2017, and its financial

performance and its cash flows for the year then ended in accordance with

International Financial Reporting Standards as adopted by the EU.

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with laws, regulations, and auditing standards and 

practices generally accepted in Norway, including International Standards on Auditing 

(ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 

Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are 

independent of the Company and the Group as required by laws and regulations, and we 

have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We 

believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 

basis for our opinion. 

Responsibilities of the Board of Directors and the Managing Director for the Financial 

Statements 
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The Board of Directors and the Managing Director (management) are responsible for the 

preparation in accordance with law and regulations, including fair presentation of the 

financial statements of the parent company in accordance with the Norwegian Accounting 

Act and accounting standards and practices generally accepted in Norway, and for the 

preparation and fair presentation of the financial statements of the group in accordance 

with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU, and for such 

internal control as management determines is necessary to enable the preparation of 

financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or 

error.  

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the 

Company’s and the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, 

matters related to going concern. The financial statements of the parent company use the 

going concern basis of accounting insofar as it is not likely that the enterprise will cease 

operations. The financial statements of the group use the going concern basis of accounting 

unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no 

realistic alternative but to do so. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements 

as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to 

issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of 

assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with laws, 

regulations, and auditing standards and practices generally accepted in Norway, including 

ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise 

from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could 

reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of 

these financial statements. 

As part of an audit in accordance with laws, regulations, and auditing standards and 

practices generally accepted in Norway, including ISAs, we exercise professional judgment 

and maintain professional scepticism throughout the audit. We also: 

• identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,

whether due to fraud or error. We design and perform audit procedures responsive

to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to

provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement

resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may

involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the

override of internal control.

• obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design

audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose

of expressing an opinion on the effectiveness of Company's and the Group's internal

control.
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• evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of

accounting estimates and related disclosures made by management.

• conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material

uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on

the Company and the Group’s ability to continue as a going concern. If we conclude

that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our

auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such

disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the

audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future

events or conditions may cause the Company and the Group to cease to continue as

a going concern.

• evaluate the overall presentation, structure and content of the financial

statements, including the disclosures, and whether the financial statements

represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair

presentation.

• obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of

the entities or business activities within the Group to express an opinion on the

consolidated financial statements. We are responsible for the direction,

supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for

our audit opinion.

We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned 

scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant 

deficiencies in internal control that we identify during our audit. 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 

Opinion on Registration and Documentation 

Based on our audit of the financial statements as described above, and control procedures 

we have considered necessary in accordance with the International Standard on Assurance 

Engagements (ISAE) 3000, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of 

Historical Financial Information, it is our opinion that management has fulfilled its duty to 

produce a proper and clearly set out registration and documentation of the Company and 

the Group’s accounting information in accordance with the law and bookkeeping standards 

and practices generally accepted in Norway. 

Molde, 27 April 2018 
BDO AS 

Roald Viken 
State Authorised Public Accountant 

Note: This translation from Norwegian has been prepared for information purposes only. 

BDO AS, a Norwegian liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international 

BDO network of independent member firms. The Register of Business Enterprises: NO 993 606 650 VAT.
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