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vi har revidert U-landsforeningen svalenes årsregnskap som viser et negativt aktivitetsresultal på kr 2g g2g.
Arsregnskapet består av balanse per 31. desember ZOig, aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et samrnendrag av-viktige regnsiapsprinsipper.

E-tter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av organisasionens finansielle stilling per 3'l . desember 201g, og av dens-resultater for-rågnst<apsaiet 
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avsluttet per denne datoen isamsvar med regnskapslovens regler og god regnskapssk6f iNorg..

G ru nnl aget for konkl u sjo n e n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene lnternational Standardi ån Auditing (lSA-ene). Våå oppgaver og ptikter ihenhold til disse standardene er beskrevet i Revisors gppgaver og plikt6r'ved revi;jot;; aiiågn=t 

"iÅ. 
Vi";uavhengige av organisasionen slik det kreves i lov og foiskrift, oglhar overhotdl våie øvrlge etiske plikter isamsvar med disse kravene- Etter vår oppfatning er innhentet revislonsbevis tilstrekkåligtg nensiktsmessig

som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig infarmasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrigeinformasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål åvurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens.mellom Lvrig informasjo"n og år*i*'gnsLapet, kunnskap vihar opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelaGnde inneåotOel veserittig teitinior;ås6;.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inÅeholder vesentlig feitintormås;ån er vi påtagi årapportere det, Vi har ingenting å rapportere iså henseende.

Sfyreis og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder {ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskalstovens regreiof goJiegnskapsskikk iNorge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig-for åiinne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge-av mistigheier eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonen§ evne til fortsatt drift ogopplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om iortsattirift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig al virksomhetån vil bli awiklet,
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RsM Norge As i§ amen:ber oftlre RsM network and tradesas RsM. RsMis the trading nårE us€d by the membersst the RsMr€twtrk, Each med)er otthe RsM ætmrk is an independentaccounthg and mnsulthg firm wliich practices ln lts own right. The RsM network is not its€lf a sepaiate legd entity t , 
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RSM NorBe AS er mdlem av./isa member of Dennorske Revisorforening.
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Reylsors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesenflig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført isamsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vilavdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dakumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i

henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 ÅtfesfasTonsoppdrag som ikke er revisjon
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
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