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Til generalforsamlingen i
Eco Moyo Education Centre

Uttalelse om revisjon av irsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Eco Moyo Education Centre's aktivitetssregnskap som viser et positivt
aktivitetsresultat p6 k. 322 953. Arsregnskapet besttr av balanse per 31. desember 2019,
aktivitetsregnskap og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper

Etter vir mening er det medfslgende irsregpskapet avgitt i samsvar med lov eller forslaifter og gir et
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling pr. 31.12.2019, og av dets resultater for
regnskapsiret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnl ag for ko nklusj onen
Vi har giennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Vdre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgover og plikter ved
revision av regnslwpet.Yi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har
oppfylt vire owige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vtr oppfaftring er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vtr konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvarfor regnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for i utarbeide irsregaskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et retwisende bilde i samsvar med reguskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogsfl ansvarlig for slik intem kontroll som den finner nodvendig
for 6 kunne uBrbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge
av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av regnskapet mi ledelsen ta standpunkt til foreningens eure til fortsatt drift og pi
tilborlig mite opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetringen om fortsatt drift skal
legges til grunn for regnskapet si lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Revisors oppgaver og pliher ved revisjonen av regnskapet
Milet med revisjonen er 6 oppnd betryggende sikkerhet for at regnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil, og 6 avgi en
revisjonsberetring som gir uttrykk for vir mening. Betryggende sikkerhet er en hoy grad av
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sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utfort i samsvar med lov og forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppsta som folge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir wrdert som vesentlig dersom den enkelwis eller samlet med rimelighet kan
forventes 6 pivirke skonomiske beslutninger som brukeme foretar basert pi regnskapet.

Uttalelse om owige lovmessige krav

Konklusj on om drs beretnin gen
Basert pA vir revisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
lrsberetningen om ersregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med ersregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert pe ver revisjon av Arsregnskapet som b€skevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nodvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
(Atteslasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfflt sin plikt til A sorge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokforingsskikk i Norge.
Vi finner det imidlertid riktig I presisere:

Kosmader - Kenya.
Kontroll av kostnader pldratt i Norge viser at dokumentasjon av kostnader er God. Foreningen
overfsrer faste manedlige belop. Vi har gjenr:om mottakelse av bankutsknft fta konto i Kenya fett
belceftet at belop overfort til Kenya, stemmer med belsp bokfon i regnskapet. Nir det gielder
bruken av prosjektrnidler i Kenya, har vi fitt fremlagt god dokumentasjon, samt underskevet
regnskap. Vi har og blitt fremlagt ekstem bekreftelse fra revisor i Kenya som kan bekrefte selve
bmken av midler sendt fta Norge i 2019. Vi har folgelig ikke konkollert bruken og anvendelsen av
prosjektrnidler i Kenya.

Lysaker, den 27.05.2020
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeninqen. no/revi sionsbcretn in ger

Inntekter
Vi har kontrollert at det er samsvar mellom midler inngAtt i bank og innbetalt midler fia frivillige
medlemmer/donorer, bokfort i regnskapet.
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