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Uttalelse om revisjon av irsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Indias Barn's arsregnskap som viser et overskudd phk,r- 572 386. Arsregnskapet bestar av balanse

per 3 I . desember 201 7, resultatreglskap og noter til regtskapet, herunder et sammendrag av viktige

regnskapsprinsipper.

Etter vir mening er det medfslgende irsregnskapet avgitt i samsvar med lov eller forskrifter og gir et rettvisende

bilde av selskafts finansielle itittirrg pr. z1.tziol7, ogav dets resultater for regnskapsiret avsluttet per denne

datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

G rwnl ag for kor*l ui one n

Vi har gi"ennomfort rwisjonen i samsvar med lov, forskrift og gd revisjonsskikk i Norge, herunder de

intema$onale revisjonssLrndardene International Standards on Auditing (ISA-ene)- Vire oppgaver og plikter i

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors opryover og plikter ved revision av regnskapel' Vi er

uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forstriit, og trar oppS,tt v6re owige etiske plikter i samsvar med

disse kravene. Etter v6r oppfatning er innhentJ revisjonsbevis tilstreL:kelig og hensiktsmessig som grunnlag for vir

konklusjon.

Sty'ets og daglig leders quvarfor regnskapet

styr"tog"6ugig"leder iledelsen) er anivarlig for 6 utarbeide irsregrrskapet i samsvar med lov og fonkrifter,

trerundei for-at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge'

Ledelsen er ogs6 ansvarlig for slik intem konfioll som den finner nsdvendig for n k1rye utarbeide et regnskap som

ikke inneholder vesentligieiUnformas.lorS verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil'

ved utarbeidelsen av regnskapet mi ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til 
-fortsatt 

drift og pi tilborlig mite

opplyse om forhold av ietydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for

.egniLapet si lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Revisors opry(Ner og pli&er ved revisionen av regnskapet

Milet med revisjonen er i oppni betryggende sit<tertref ror at regnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig

feilinformasjon, verken.orn frg" uuffiligh"t"r eller utilsiktede feil, og i avgi en revisjonsberetning som gir

uttrykk for vir menint. Betrygfende sikkeihet er en hoy grad av sikkerhe! men ingen garanti for at en revisjon

utfort i surmsvar mea 6, og ifrmit og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig

feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon k* oppste:oT ryF" av misligheter eller utilsiktede feil'

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig alrsom aen Lrrewis ellir samlet med rimelighet kan forventes i pivirke

skonomiskefuslutninger som brukeme foretar basert pi regnskapet.

Side I

Revisorpartnere AS Statsautorisert revisj onsselskap

Adlesse.
Lysaker Torg 5

Rune:
Arve:

93 08 31 96
90 97 19 93

F o retaksJ rev i so m u m me r
9&Os4l85 MVA --

'1366 Lysaker

http://www.revisorpartnere.no/ rune@revisorDartnere'no
arve@ revisoroartnere. no

Den rprlkc Reviror{orcning



Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og gd revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utsver vi

profesjonelt skjonn og uwiser profesjonell skepsis giennom hele revisjonen I tillegg:

r identifiserer og anslar vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapeq e1te1 det skyldes misligheter

eller utilsikted! feil. vi utformer og gjennomforer revisjonshandlinger for i hdndtere slike risikoer, og

innhenter revisjonsbevis som er tilitrikkelig og hensiktsmessige som grunnlag for vir konklusjon. Risikoen

for at vesentlijfeitinformasjon som folge av misligheter ikke blir avdekket, er hoyere enn for

feilinformasjo-n ,o1n skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebere samarbeid, forfalskning,

bevisste utelatelser, feiipresentasjoner eller overstyring av intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forstielse av den inteme kontrollen som er relevant for revisjonerU for i ufforme

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for i gi uttrykk for en mening

om effektiviteten av selskapets interne kontroll'
o evaluerer vi hensiktsmessigheten av de anvendte regnskapsprinsippene, og rimeligheten av

regnskapsestimater og tilhorende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen.

. konkluderer vi p& heisiktsmessigheten av iedelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelse av

regnskape! basert pi innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til

hendelser eller forhold som kan stape"wit av betydning om selskapets evnetil fortsatt drift' Dersom vi

konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder

oppmerksomheten pi tilleggsopplysningeie i regnskapet eller dersom slike tilleggsopplysninger ikke

tilstrekkelige, at vi modifiiereiuar konflusjon o* arrigentkapet og flrsbere{ringen- Vflre konklusjoner er

basert pi revisj-onsbevis innhentet inntil daioen for revisjonsberetningen- Etterfolgende hendelser eller

forholi kan imidlertid medfsre at setskapet ikke fortsetter driften.

r evaluerervi regnskapets totale p."r"nturjorr, strulturog innhold, inkluderttilleggsopplysningene, og

hvorvidt."gnrfup"t ,"presenteier de rrnierliggende transaksjonene og hendelsene pi en mite som gir et

rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid

revisjonsarbeidet skal utfsres. Vi utveksler 
"gtainro"n'urion 

om-forhold av betydning som vi har avdekket i lopet

uu ,&i.;on"n, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den inteme kontrollen'

Uttatelse om ovrige lovmessige krav

Konklusi on om drsberetningen
Basert pi v6r revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i irsberetningen

om irsregrrskape! forutsetningen om fortsatt arit og forslaget til anvendelse av overskuddet er korsistente med

flrsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter'
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KonHusjon om registrering og dohrmtentasjon
Basert pa var revisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger 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 opprylt sin plikt til e
sorge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokforingsskikk i Norge.

Kondusjon utdelinger og forvalning
Basert pi v5r revisjon av rirsregnskapet som beskevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendige i
henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utd;linger
foretatt i samsvar med lov, stiftelsens form6l og vedtektene for owig.

Lysaker, 14.M.2018
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