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MELDING FRÅ UAVHENGIG REVISOR

Fråsegn om revisjonen av årsrekneskapen
Konklusjon
Vi har revidert Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS sin årsrekneskap som viser eit overskat på
kr 1 975 115. Årsrekneskapen er samansett av balanse per 31. desember 2017, resultatrekneskap for
rekneskapsåret avslutta per denne datoen og notar til årsrekneskapen, medrekna eit samandrag av
viktige rekneskapsprinsipp.
Etter vår meining er årsrekneskapen som følgjer med, gitt i samsvar med lov og forskrifter og gir eit
rettvisande bilete av selskapet si finansielle stilling per 31. desember 2017, og av resultata for
rekneskapsåret som vart avslutta per denne datoen, i samsvar med rekneskapslova sine reglar og god
rekneskapsskikk i Noreg.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, medrekna dei
internasjonale revisjonsstandardane International Standards on Auditing (ISA-ane). Våre oppgåver og
plikter etter desse standardane er beskrivne i Revisor sine oppg§ver og plikter ved revisjon av
§rsrekneskapen. Vi er uavhengige av selskapet slik det er krav om i lov og forskrift, og har oppfylt dei
andre etiske pliktene våre i samsvar med desse krava. Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis
tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår.
Styret og dagleg leiar sitt ansvar for §rsrekneskapen
Styret og dagleg leiar (leiinga) er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov og
forskrifter, og for at han gir eit rettvisande bilete i samsvar med rekneskapslova sine reglar og god
rekneskapsskikk i Noreg. Leiinga er også ansvarleg for naudsynt intern kontroll for å kunne utarbeide
ein rekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller
feil som ikkje er tilsikta.
Ved utarbeidinga av årsrekneskapen må leiinga ta standpunkt til selskapet si evne til å halde fram med
drifta og på tilbørleg måte opplyse om tilhøve av betyding for dette. Føresetnaden om at drifta kan
halde fram, skal leggjast til grunn for årsrekneskapen så lenge det ikkje er sannsynleg at verksemda
vil bli avvikla.
Revisor sine oppg§ver og plikter ved revisjon av §rsrekneskapen
Målet med revisjonen er å oppnå tryggande sikkerheit for at årsrekneskapen totalt sett ikkje inneheld
vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av feil eller misleg framferd, og å gi ei revisjonsmelding
som inneheld konklusjonen vår. Tryggande sikkerheit er ein høg grad av tryggleik, men ingen garanti
for at ein revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, og ISA-ane, alltid
vil avdekke vesentleg feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følgje av misleg
framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Feilinformasjon blir vurdert som vesentleg dersom han, åleine
eller samla, innanfor rimelege grenser kan forventast å påverke økonomiske avgjerder som brukarane
tar basert på årsrekneskapen.
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Som del av ein revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, og ISA-ane, utøver
vi profesjonelt skjønn og viser profesjonell skepsis gjennom heile revisjonen. I tillegg:
•

•

•
•

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentleg feilinformasjon i årsrekneskapen, enten det skuldast
misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Vi utformar og gjennomfører revisjonshandlingar for
å handtere slike risikoar, og hentar inn revisjonsbevis som er tilstrekkeleg og formålstenleg som
grunnlag for konklusjonen vår. Risikoen for at vesentleg feilinformasjon som følgje av misleg
framferd ikkje blir avdekka, er høgare enn for feilinformasjon som skuldast feil som ikkje er tilsikta,
sidan misleg framferd kan innebere samarbeid, forfalsking, bevisste utelatingar, urette
framstillingar, eller brot på interne kontrollrutinar.
opparbeider vi oss ei forståing av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlingar som er formålstenlege etter tilhøva, men ikkje for å gi uttrykk for ei meining
om effektiviteten av selskapet sin interne kontroll.
evaluerer vi om rekneskapsprinsippa som er brukte, er formålstenlege, og vurderer om
rekneskapsestimata og tilhøyrande noteopplysningar som er utarbeidde av leiinga, er rimelege.
konkluderer vi, basert på innhenta revisjonsbevis, på om leiinga sin bruk av framleis driftføresetnaden ved fastsetting av årsrekneskapen er formålstenleg og om det er vesentleg uvisse
knytt til hendingar eller tilhøve som kan skape tvil av betyding om selskapet si evne til å halde
fram med drifta. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentleg uvisse, må vi i
revisjonsmeldinga gjere merksam på tilleggsopplysningane i årsrekneskapen, eller, dersom slike
tilleggsopplysningar ikkje er tilstrekkelege, at vi modifiserer konklusjonen vår om årsrekneskapen.
Konklusjonane våre er basert på revisjonsbevis innhenta inntil datoen for revisjonsmeldinga.
Etterfølgjande hendingar eller tilhøve kan likevel føre til at selskapet ikkje held fram med drifta.
evaluerer vi den totale presentasjonen, strukturen og innhaldet, inkludert tilleggsopplysningane, og
om årsrekneskapen representerer dei underliggjande transaksjonane og hendingane på ein måte
som gir eit rettvisande bilete.

Vi kommuniserer med dei som har overordna ansvar for styring og kontroll mellom anna om det
planlagde omfanget av revisjonen og til kva tid revisjonsarbeidet skal utførast. Vi utvekslar også
informasjon om tilhøve av betyding som vi har avdekka i løpet av revisjonen, samt om eventuelle
svakheiter av betyding i den interne kontrollen.
Utsegn om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er beskriven ovanfor, og kontrollhandlingar vi har
funne nødvendige etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (!SAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
intormesjon», meiner vi at leiinga har oppfylt plikta si til å sørgje for ordentleg og oversiktleg
registrering og dokumentasjon av selskapet sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Noreg.
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