DEN OBEROENDE REVISORNS RAPPORT TILL AKTIEÄGARNA I COINSHARES
(JERSEY) LIMITED
Yttrande
Vi har granskat årsredovisningen för CoinShares (Jersey) Limited (nedan kallat ”företaget”) för det
räkenskapsår som slutade den 31 december 2020, vilken omfattar rapport över totalresultatet,
balansräkning, rapport över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys samt tillhörande noter,
inklusive en sammanfattning av betydande redovisningsprinciper. Årsredovisningen har upprättats i
enlighet med det ramverk för finansiell rapportering som utgörs av lagstiftningen i Jersey och tillämpliga
standarder för finansiell rapportering i Storbritannien och Irland (nedan kallade ”FRS 102”).
Det är vår uppfattning att bokslutet
•
•
•

ger en sann och rättvisande bild av företagets ställning den 31 december 2020 och av resultatet för
det då avslutade räkenskapsåret,
har upprättats i enlighet med FRS 102 och
har upprättats i enlighet med Jerseys aktiebolagslag från 1991 i dess ändrade lydelse.

Grund för våra uttalanden
Vi har utfört vår revision i enlighet med gällande internationella revisionsstandarder i Storbritannien
(nedan kallade ”ISAs (UK)”) och tillämplig lag. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av årsredovisningen” i denna rapport. Vi är oberoende av
företaget i enlighet med de etiska krav som är relevanta för vår revision av årsredovisningen i Jersey,
däribland FRC:s etiska normer, och vi har fullgjort våra övriga skyldigheter enligt dessa krav. Vi anser
att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet
Vid utförande av revisionen har vi dragit slutsatsen att det är korrekt av styrelsen att upprätta
årsredovisningen på grundval av fortlevnadsprincipen. Baserat på det arbete vi har utfört har vi inte
identifierat några väsentliga osäkerheter vad gäller händelser eller villkor som, var för sig eller
tillsammans, skulle kunna leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten under en period
om minst tolv månader från det datum då årsredovisningen har godkänts för utfärdande. Vårt ansvar och
styrelsens ansvar vad gäller fortlevnaden beskrivs i relevanta avsnitt i denna rapport.

DEN OBEROENDE REVISORNS RAPPORT TILL AKTIEÄGARNA I COINSHARES
(JERSEY) LIMITED (fortsättning)

Upplysningar av särskild betydelse
Vi framhåller not 15 i årsredovisningen, där uppgifter lämnas om en garanti som företaget har utfärdat.
Denna omständighet påverkar inte våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Det är styrelsen som har ansvaret för övriga lämnade upplysningar. Med övriga upplysningar avses de
uppgifter i årsredovisningen som inte är en del av de reviderade finansiella rapporterna eller vår
revisionsberättelse om dessa. Vårt yttrande om årsredovisningen omfattar inte de övriga upplysningarna,
och förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i vår rapport gör vi inga uttalanden om dem.
Vårt ansvar består i att ta del av de övriga upplysningarna och därvid ta ställning till om de innehåller
någon väsentlig bristande överensstämmelse med de finansiella rapporterna eller den information vi har
inhämtat under revisionen eller på annat sätt innehåller uppenbara väsentliga felaktigheter. Om vi
upptäcker sådan väsentlig bristande överensstämmelse eller uppenbara väsentliga felaktigheter är vi
skyldiga att fastställa om det finns väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna eller i de övriga
upplysningarna. Om vårt arbete leder till att vi drar slutsatsen att det finns väsentliga felaktigheter i de
övriga upplysningarna är vi skyldiga att rapportera om detta. Vi har ingenting att rapportera i detta
avseende.
Utlåtande om frågor som föreskrivs i Financial Services (Trust Company and Investment Business
(Accounts, Audits and Reports)) (Jersey) Order 2007 och Financial Services (Funds Services Business
(Accounts, Audits and Reports)) (Jersey) Order 2007
Det är vår uppfattning
•

att årsredovisningen har upprättats i enlighet med Financial Services (Trust Company and
Investment Business (Accounts, Audits and Reports)) (Jersey) Order 2007 och Financial
Services (Funds Services Business (Accounts, Audits and Reports)) (Jersey) Order 2007 samt

•

att förvaltningsberättelsen har upprättats i enlighet med artikel 6 i Financial Services (Trust
Company and Investment Business (Accounts, Audits and Reports)) (Jersey) Order 2007.

Ärenden som vi är skyldiga att rapportera om i undantagsfall
Mot bakgrund av de kunskaper om företaget och dess miljö som vi har inhämtat under revisionen har vi
inte upptäckt några väsentliga felaktigheter i styrelsens förvaltningsberättelse.
Vi har ingenting att rapportera om angående följande frågor, där Jerseys aktiebolagslag från 1991 kräver
att vi rapporterar till er om vi anser att
•
•
•

företaget inte har fört tillfredsställande räkenskaper,
filialer som vi inte har besökt inte har lämnat in tillräckliga underlag för revisionen eller att
företagets redovisning inte överensstämmer med dess räkenskaper och deklarationer.

Styrelsens ansvar
Såsom förklaras mer utförligt i uttalandet om styrelsens ansvar på sidan 4 är styrelsen ansvarig för
upprättandet av årsredovisningen och för att säkerställa att den ger en sann och rättvisande bild, samt för
sådan intern kontroll som styrelsen anser vara nödvändig för att göra det möjligt att upprätta finansiella
rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig till följd av bedrägerier eller fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen är styrelsen ansvarig för att bedöma företagets förmåga att fortsätta
att bedriva verksamhet och ska, i förekommande fall, lämna upplysningar om frågor som rör fortlevnaden
och använda fortlevnadsprincipen som grund för redovisningen om inte styrelsen avser att likvidera
företaget eller upphöra med verksamheten, eller inte har något annat realistiskt alternativ än att göra detta.
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Revisorns ansvar för revisionen av årsredovisningen
Våra mål är att uppnå en rimlig säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig till följd av bedrägeri eller misstag, och att uttala oss om detta i en
revisionsberättelse. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men det finns inga garantier för att en
revision som utförs i enlighet med ISA (UK) alltid kommer att upptäcka väsentliga felaktigheter.
Felaktigheter kan uppstå på grund av bedrägeri eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
totalt sett rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar på grundval av de
finansiella rapporterna. Oegentligheter, inklusive bedrägeri, utgörs av bristande efterlevnad av lagar och
förordningar. Vi upprättar förfaranden i linje med vårt ansvar, såsom anges ovan, för att upptäcka
väsentliga felaktigheter relaterat till oegentligheter, inklusive bedrägeri.
Den omfattning i vilken våra förfaranden kan upptäcka oegentligheter, inklusive bedrägeri, anges nedan:
1. Vi har utfört analyser av betydande och väsentliga kontobalanser, främst intäkter och
lönerelaterade kostnader och bekräftade informationen där mot underliggande avtal.
2. Vi har genomfört verifikationstest inklusive en analys av verifikationer för att bedöma om det
förelåg några ovanliga poster i bokföringen som pekade på oegentligheter, inklusive bedrägeri.
3. Vi har bekräftat alla banksaldon mot motparters bekräftelser och granskat de kontrollmekanismer
som användes för bankavstämningar samt betalningshanteringar.
En mer utförlig beskrivning av vårt ansvar för revisionen av koncernredovisningar finns på Financial
Reporting Councils webbplats www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Denna beskrivning utgör en del
av vår revisionsberättelse.

Användning av denna rapport
Denna rapport upprättas uteslutande för företagets aktieägare, i enlighet med artikel 113A i Jerseys
aktiebolagslag från 1991 i dess ändrade lydelse. Vårt revisionsarbete har utförts för att vi ska kunna
rapportera till företagets aktieägare om de frågor som vi är skyldiga att rapportera om i en
revisionsberättelse och inte i något annat syfte. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss
från allt ansvar gentemot andra än aktieägarna för vårt revisionsarbete, för denna rapport och för de
uttalanden vi har gjort.
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