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Til Foreningen CISV Norge

Uttalelse om revisjonen av irsregnskapet

Konklusion
Vi har revidert Foreningen CISV Norge's firsregnskap som viser et underskudd pi kr.36,073
Arsregnskapet best6r av balanse per 31. desember 2016 ogre:sultatregnskap for regnskapsiret
avsluttet per denne datoen og noter til irsrergnskapet, herunder et sammendrag av viktiger
regnskapsprinsipper.

Etter v6r mening er det medfolgende flrsregnskapet avgitt i samsvar med lov og fbrskrifter og
gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets
resultater for regnskaps6ret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

Gr unn lag .for kon klusj one n
Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandaldene trnternat,ional Standards on Aucliting. Vdre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskre vet i Revisors oppgavei og p,likter
ved revision av drsre'gnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og
forskrift, og har overholdt vttre avrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Iitter
v6r oppfatning er innheretet revisjonsbevis tilsttekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vir konklusjon.

Ovrig informasjon.
Ledelsen er ansvarlig for ovrig informasjon. Ovrrg informasjon bestir av Arsberetningen., men
inkluderer ikke Arsregnskapet og revisjonsb,eretningen. VAr uttalelse om revisjonen av
firsregnskapet dekker ikke ovrig informasjon, og vi attesterer ikke den ovrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av Arsregnskapet er det vAr oppgave A lese ovrig ir:rformasjon
med det formil i vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom ovrig
informasjon og Arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi haclde konkludert
med at den ovrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pilaLgt 6
rapportere det. Vi har ingenting A rapporlere i sA henseende.

Styrets og daglig leders ansvarfor drsregnskapet
Styret og administrerende direktor (ledelserr) er ansvarlig for 6 utarbeide Srsregnskapet 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 ogs6 ansvarlig for slik
intem kontroll som den finner nodvendig for fl kunne utarbeide et irsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verkerl som falge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Ved utarbeidelsen av irsregnskapet m& ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning firr fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for Arsregnskapet si lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av drsregnskapet
Virt mil er A oppni betryggende sikkerhet for at irsregnskapet som helhet ikke inneholcler
vesentlig feilinformasjon, verken som falg<> av misligheter eller utilsiktede feil, og 6 avgi en
revisjonsberetning som inneholder v6r konJklusjon. tsetryggende sikkerhet er en hoy gracl av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revis"ion fifart i sanosvar rned lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinfonnasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppsti som folge av r'raisligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersona den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes 6 pivirke skonomiske beslutninger som brukerne foretar basqrt pi
6rsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaverr og plikter vises det til
https : //revi sorforeningen. no/revisj,onsb eretninger

Uttalelse om ovrige lovmessige krav

Ko nkl usj on om drs b ere t ni ngen
Basert pi vir revis,ion av Arsregnskap.et sonr beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
irsberetningen om Arsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsisterrte med
irsregnskapet og i samsvar rr,red lov og folsikrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentas-ion
Basert pi va,r revisjon av flrsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandllinger vi har
funnet nodvendig 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 h sarge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon arv foreningens regnskapsopplysninger i sams\/ar
med lov og god bokforingsskikk i Norge.

Oslo,23. april2017

Hanne Cathrine Stramberg
statsautorisett revisor


