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UAYHENGIG REVTSORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av aktivitetsregnskrpet

Konklusjon
Vi har revidert Oasis OfIIope aktivitetsregnskap som viser et overskudd pA k. 70 758.
Aktivitetsregnskapet bestAr av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og noter til
regnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vdr mening er det medfolgende aktivitetsregnskapet avgitt i samsvar med lov eller forskrifter
og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling pr. 31.12.2010, og av dets rcsultater for
regnskapsdret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god

regnskapsskikk i Norge.

Gnmnlag for konklusj onen
Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de intemasjonale revisjonsstandardene lntemational Standards on Auditing (lSA-ene). Vlre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i -Revr ors oppgaver og plikter ved
revisjon av regnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det keves i lov og forskrift, og har
opprylt vAre svrige etiske plikter i samsvar med disse kavene. Etter ver oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vlr konklusjon.

Avrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for ovrig informasjon. Owig informasjon omfatter informasjon i fusrapporten
bortsett fra drsregnskapet og den tilhorende revisjonsberetningen.

VAr uttalelse om r€visjonen av aktivitetsregnskapet dekker ikke ovrig informasjon, og vi attesterer
ikke den ovrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av aklivitetsregnskapet er det v6r oppgave A lese ovrig informasjon med
det formAl i vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom ovrig informasjon og
aktivitetsregnskape! kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den 6wige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
palagt e rapportere det. Vi har ingenting i rapportere i si henseende.
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Styrets og daglig leders ansvar for regnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide aktivitesregnskapet i samsvar med lov
og forskrifter, herunder for at det gir et retNisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogst ansvarlig for slik intem kontroll som den finner
nodvendig for A kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som folge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av regnskapet mA ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og pe
tilborlig mite opplyse om forhold av betydning for fofisatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for regnskapet sa lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Revisors oppgaver og plikler ved revisjonen av regnskapel
MAlet med revisjonen er A oppna betryggende sikkerhet for at regnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller ufilsiktede feil, og A avgi en
revisjonsberetning som gir uttrykk for vAr mening. Betryggende sikkerhet er en hsy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utfort i samsvar med lov og forskift 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 vurdert som vesentlig dersom den enkelwis eller samlet med rimelighet kan
forventes i pivirke skonomiske beslutninger som brukeme foretar basert pA regnskapet.

Konkl usj on om drs be r e t ni nge n
Basert pe vfu revisjon av Arsregnskapet som beskevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
amberetningen om aktivitetsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget 1il anvendelse av
overskuddet er konsistente med aktivitetsregnskapet og er i samsvar med lov og forskifter.

KonHusjon om utdeling og forvaltning
Basert pA vAr revisjon av irsregnskapet som beskevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nodvendig i henhold til intemasjonal standard for atteslasjonsoppdrag attestasjonsoppdrag (ISAE)
3000 (Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi al foreningen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov,
foreningens formll og vedtekter for ovrig.
Vi finner det imidlertid riktig e presisere:
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeninqen.no/revisjonsberetninser

Uttalelse om evrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert pA vlr revisjon av Arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nodvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
(Attestasjonsopp&ag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontrolI av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har opprylt sin plikt til A sorge for ordentlig og oveniktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokforingsskikk i Norge.
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Inntekter:
Vi har kontrollert at det er samsvar mellom midler gitt inn i bank og innsamlede midler bokfsrt i
regnskapet.

Kostnader - Kenya
Kontroll av kosmader i Norge viser at dokumentasjonen av kostnader er God. Foreningen overforer
faste mAnedlige belop. NAr det gjelder dokumentasjon av bruken av prosjektmidler i Keny4 har vi
filtt fremlagt god dokumentasjon, dog ikke regnskap og ekstem bekreftelse som kan bekefte bruken
av midler sendt fra Norge, der nede. Vi har folgelig ikke konlrollert anvendelsen av midler i Mbita,
Kenya.

Lysaker, den 17 .04.2020
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