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Til Generalforsamlingen i
Friends of Samaritan Technical Secondary School, Tarime

REVISORS BERETNING FOR 2015
Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Friends of Samaritan Technical Secondary School, Tarime, som består av
balanse per 3 1. desember 2Al5 og resultatregnskap som viser et overskudd på kr 1 212 for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet
S§net og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig
for å muliggjøre utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og pliher

Vår oppgave er å gi utkykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører
revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å imhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i
årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at
arsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det s§ldes misligheter eller feil. Ved en slik
risikovurderkrgtar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et
arsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En
revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
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Konklusjon
Etter vår mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen til Friends of Samaritan Technical Secondary School, Tarime per 31. desember 2015 og av
resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
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