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Uavhengig revisors beretning
TiI styret i Stiftetsen my sisters women's wetfare association international
Uttatetse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Vi har revidert Stiftelsen my sisters women's wetfare association internationats årsregnskap
som består av balanse per 31. desember 2016, aktivitetsregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
et rettvisende bitde av stiftetsens finansielle stitting per 31. desember 2016, og av
dets resuttater for regnskapsåret avstuttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regter og god regnskapsskikk i Norge.
og gir

Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene lnternationaI Standards on Auditing (lSAene). Våre oppgaver og ptikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors
oppgaver og ptikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftetsen slik det
kreves i lov og forskrift, og har oppfytt våre øvrige etiske ptikter i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekketig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledetsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen,
men inktuderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttatelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon
med det formåt å vurdere hvorvidt det foretigger vesenttig inkonsistens meltom øvrig
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, etler
hvorvidt den titsynelatende inneholder vesentlig feitinformasjon. Dersom vi konktuderer
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi påtagt å

rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (tedetsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bitde i samsvar med regnskapslovens
regter og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke innehotder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av mistigheter etler utitsiktede feil.
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt tit stiftetsens evne tiI
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om
fortsatt drift skat tegges tiI grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsyntig at

virksomheten vit bti awiklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt måt er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som hethet ikke innehotder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av mistigheter etler utitsiktede feit, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder 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 fø[ge av misligheter e[[er utitsiktede feit.
Feilinformasjon btir vurdert som vesenttig dersom den enkeltvis etler samlet med
rimetighet kan forventes å påvirke økonomiske bestutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet.

i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
lSA-ene, utøver vi profesjonett skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hete

Som det av en revisjon

revisjonen. I tittegg:
a

identifiserer og anstår vi risikoen for vesenttig feitinformasjon i årsregnskapet,
enten det skyldes misligheter etler utilsiktede feit. Vi utformer og gjennomfører
revisjonshandtinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er
titstrekketig og hensiktsmessig som grunntag for vår konktusjon. Risikoen for at
vesentlig feilinformasjon som føtge av misligheter ikke btir avdekket, er høyere enn
for feilinformasjon som skytdes utitsiktede feit, siden mistigheter kan innebære
samarbeid, forfatskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstitlinger etler
overstyring av intern kontrott.

a

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrotl som er relevant for
revisjonen, for å utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
stiftetsens interne kontroll.

a

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledetsen er
rimelige

a

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av tedelsens bruk av fortsatt driftforutsetningen ved avleggetsen av årsregnskapet, basert på innhentede
revisjonsbevis, og hvorvidt det foretigger vesentlig usikkerhet knyttet tiI hendelser
e[[er forhold som kan skape tviI av betydning om stiftelsens evne tiI fortsatt drift.
Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesenttig usikkerhet, kreves det at vi i
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på titteggsopptysningene i
årsregnskapet, etler, dersom stike titteggsopplysninger ikke er titstrekkelige, at vi
modifiserer vår konktusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner
er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
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Etterføtgende hendetser etler forhotd kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke

fortsetter driften.
a

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet,
inkludert titteggsopptysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de
underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende
bitde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det ptantagte omfanget av revisjonen og tit
hvitken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhotd av
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelte svakheter av
betydning i den interne kontrotlen.

Uttatelse om øvrige lovmessige krav
Konktusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konktusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotlhandtinger vi har
funnet nødvendig i henhotd tit internasjonaI standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
Attestasjonsoppdrog som ìkke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfytt sin ptikt tit å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftetsens regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Konktusjon om forvattning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandtinger vi har
funnet nødvendige i henhotd tit internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000,

Attestosjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon, mener vi stiftetsen er forvaltet i samsvar med [ov, stiftelsens formål
og vedtektene for øvrig.

Drammen, 28. januar 2017
BDO AS
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Ove G. Bøhn

Statsautorisert revisor
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