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Konklusjon

Vi har revidert Norges Blindeforbund sitt årsregnskap

Årsregnskapet består av:

r Forbundsregnskapet, som består av
balanse per 31. desember 2018,

aktivitetsregnskap og

kontantstrømoppsti tling for
regnskapsåret avstuttet per denne
datoen og noter, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapspri nsipper, og

o Konsernregnskapet, som består av

batanse per 31. desember 2018,

aktivitetsregnskap og

kontantstrømoppsti tting for
regnskapsåret avstuttet per denne
datoen og noter, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

r Er årsregnskapet avgitt i samsvar med

lov og forskrifter
. Gir forbundsregnskapet et rettvisende

bitde av den finansiette stittingen tit
Norges Btindeforbund per 31. desember
2018 og av forbundets resuttater og

kontantstrømmer for regnskapsåret
som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapstovens regter og

god regnskapsskikk i Norge
. Gir konsernregnskapet et rettvisende

bitde av den finansiette stiltingen tit
konsernet Norges Btindeforbund per 31.

desember 2018 og av konsernets
resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret som bte avstuttet per

denne datoen i samsvar med

regnskapslovens regter og god

regnskapsskikk i Norge,

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene lnternationat Standards on Auditing (lSA-ene). Våre
oppgaver og ptikter i henhotd til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og ptikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av setskapet stik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forptiktetser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Ledetsen er ansvartig for annen informasjon. Annen informasjon består av "Sentratstyrets
årsberetning for 2018., men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
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Vår uttatelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, etler
hvorvidt den tilsyne[atende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene
innehotder vesenttig feilinformasjon, er vi påtagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.

Styret og generatsekretærs ansvar for å rsregnskapet

Styret og generalsekretær (tedelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med tov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bitde i samsvar med regnskapstovens regter og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvartig for slik intern kontrott som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke innehotder vesentlig feitinformasjon, verken som
føtge av mistigheter etter utitsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må tedetsen ta standpunkt til forbundets og konsernets evne til
fortsatt drift og opptyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal [egges til grunn for årsregnskapet så tenge det ikke er sannsyntig at virksomheten vit bti
awiktet.

Revisors oppgaver og ptikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt måt er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke innehotder
vesenttig feitinformasjon, verken som følge av mistigheter elter utitsiktede feit, og å avgi en
revisjonsberetning som innehotder vår konktusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med [ov, forskrift og god

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, atttid vit avdekke vesenttig feilinformasjon som eksisterer
Feilinformasjon kan oppstå som føtge av misligheter elter utilsiktede feit. Feitinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis etter samtet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske bestutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og ptikter vises det ti[:
https: / / revisorforeningen. no / revisjonsberetninger

Uttatetse om øvrige tovmessige krav

Konklusion om årsberetnin gen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opptysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forstaget til anvendetse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med tov og forskrifter.
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Konktusjon om og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotthandtinger vi har funnet
nødvendig i henhotd til internasjonat standard for attestasjonsoppdrag (lsAE) 3000

"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etter forenklet revisorkontroll av historisk finansiett
informasjon", mener vi at ledetsen har oppfytt sin ptikt tit å sørge for ordenttig og oversikttig
registrering og dokumentasjon av forbundets og konsernets regnskapsopptysninger i samsvar med tov
og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 6. juni 2019

BDO AS

rcL* L {
Erik H. Lie

Statsautorisert revisor
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