
Till bolagsstämman i Biosergen AS 

Oberoende revisors rapport 

Rapport om granskning av finansiella rapporter 
Uttalande 
Vi har granskat Biosergen AS bokslut, som består av: 
• årsredovisningen för Biosergen AS (Bolaget), som innehåller balansräkningen per den 31 december 
2020 och 2019, resultaträkningen för åren 2020 och 2019 samt noter till de finansiella rapporterna, 
inklusive en sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper, och
• koncernredovisningen för Biosergen AS och dess dotterbolag (koncernen), som består av 
balansräkningen per den 31 december 2020 och 2019, eget kapital räkningen, resultaträkningen och 
kassaflödesanalysen för åren 2020 och 2019 samt noter till finansiella rapporter, inklusive en 
sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning har: 
• Årsredovisningen upprättats i enlighet med lagar och förordningar.
• Årsredovisningen ger en rättvisande bild av Biosergen AS finansiella ställning per den 31 december 
2020 och 2019 och dess finansiella resultat för åren 2020 och 2019 i enlighet med den norska 
redovisningslagen och allmänt vedertagna redovisningsstandarder och praxis i Norge.
• Koncernredovisning ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och 2019, och dess finansiella resultat och dess kassaflöden för åren 2020 och 2019 i enlighet 
med den norska redovisningslagen och allmänt vedertagna redovisningsstandarder och praxis i 
Norge.

Grund för uttalande 
Vi utförde vår revision i enlighet med lagar, förordningar och god revisionssed i Norge, inklusive 
International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ytterligare i 
revisorns ansvar för revision av finansiella rapporter i vår rapport. Vi är oberoende av Bolaget och 
koncernen enligt lagar och förordningar och vi har uppfyllt våra andra etiska skyldigheter i enlighet 
med dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har erhållit är tillräckliga och lämpliga för att ge en 
grund för vårt uttalande. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet 
Styrelsen och verkställande direktören (ledningen) ansvarar för att upprätta årsredovisningen i enlighet 
med lagar och förordningar, inklusive att den ger en rättvisande bild  i enlighet med den norska 
redovisningslagen och redovisningsstandarder och god redovisningssed i Norge. Ledningen ansvarar 
också för sådan intern kontroll som ledningen bestämmer är nödvändig för att möjliggöra upprättande 
av finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på bedrägerier 
eller fel. 
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är ledningen ansvarig för att bedöma Bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten, och i förekommande fall avslöja frågor som rör 
fortsatt verksamhet. I bokslutet används fortlevnadsprincipen i den mån det inte är troligt att Bolaget 
kommer att upphöra med verksamheten. 
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Revisorns ansvar för revision av finansiella rapporter 
Våra mål är att erhålla rimlig säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna som helhet innehåller 
inga väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på bedrägerier eller fel, och att utfärda en 
revisionsberättelse som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög säkerhet, men är inte en 
garanti för att en revision som utförs i enlighet med lagar, förordningar och god revisionssed i Norge, 
inklusive ISA, alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när den finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av bedrägeri eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller sammantaget 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar på grundval av dessa 
finansiella rapporter. 
För ytterligare beskrivning av revisorns ansvar för revision av bokslutet hänvisas 
till https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Rapport om andra juridiska och föreskrivande krav 
Yttrande om registrering och dokumentation 
Baserat på vår granskning av de finansiella rapporterna som beskrivs ovan, och kontrollförfaranden 
som vi har ansett nödvändiga i enlighet med International Standard on Assurance Engagements 
(ISAE) 3000, <<Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information>>, är det vår uppfattning att Ledningen har fullgjort sin skyldighet att framställa en korrekt 
och tydligt fastställd registrering och dokumentation av Bolagets redovisningsinformation i enlighet 
med de lagar och bokföringsstandarder som allmänt accepteras i Norge. 

Trondheim den 12 april 2021 
PricewaterhouseCoopers AS 
Rune Kenneth S. Lædre 
Statligt auktoriserad revisor 
(Detta dokument är undertecknat elektroniskt) 
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