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Til generalforsamlingen i
Eco Moyo Education Centre

Uttalelse om revisjon av Arsregnskapet

KonHusjon
Vi har revidert Eco Moyo Education Centre's Arsregnskap som viser et ovenkudd pA kr. 134 940. fusregnskapet
bestfu av balanse per 3 l. desember 2018, resultatregnskap og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vAr mening er det medfolgende Anregnskapet avgitt i samsvar med lov eller fonkrifter og gir et rettvisende
bilde av foreningens finansielle stilling pr.31.12.2018, og av dets resultater for regnskapsAret avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovem regler og god regnskapsskikk i Norge.

G r unn I a g for kon H u sj o nen
Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, fonkrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de

intemasjonale revisjonsstandardsne Intemational Standards on Auditing (lSA-ene). VAre oppgaver og plikler i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og pliher wd revisjon av regnskapet.Yi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskift, og har opp$lt vAre ovrige etiske plikter i samsvar med
disse kravene. Etter vAr oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vAr
konklusjon.

Styets ansvm for regnskapet
Styret er ansvarlig for A utarbeide ersregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et
rewisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogsA ansvarlig
for slik intem kontroll som den finner nodvendig for A kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjorl verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av regnskapa mi ledelsen ta standpunkt til loreningens evne til fortsatt drift og pe tilborlig mAte
opplyse om forhold av betydning for fortsatt 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 plilOer ved revisjonen av regnskapet
Milet med revisjonen er A oppnA betryggende sikkerhet for at regnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil, og e avgi en revisjonsberetning som gir
uttrykk for v6r mening. Betryggende sikkerhet er en hoy grad av 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 oppste som folge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes A p6virke
okonomiske beslutringer som brukeme foretar basert pA regnskapet.
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk iNorge, henrnder ISA-ene, utsver vi
profesjonelt skjonn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen I tillegg:

identifiserer og ansldr vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter
eller utilsiktede feil. Vi utformer og giennomforer revisjonshandlinger for i hAndtere slike risikoer, og
innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessige som grunnlag for vAr konklusjon. Risikoen
for at vesentlig feilinformasjon som folge av misligheter ikke blir avdekket, er hoyere enn for
feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebeere samarbeid, forfalskning,
bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intem kontroll.
opparbeider vi oss en forstAelse av den inteme kontrollen som er relevant for revisjonen, for A utforme
revisjonshandlinger som er hensiklsmessige etter omstendighetene, men ikke for i gi uttrykk for en mening
om effelliviteten av foreningens inteme kontroll.
evaluerer vi hensiktsmessigheten av de anvendte regnskapsprinsippene, og rimeligheten av
regnskapsestimater og tilhsrende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen.
konktuderer vi pA hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av forsatt drift-forutsetningen ved avleggelse av
regnskapet, basert pe innhentede revisjorsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om foreningens evne til fortsatt drift. Dersom vi
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usik-kerhet, keves det at vi i revisjonsberetningen henleder
oppmerksomheten pA tilleggsopplysningene i regnskapet eller dersom slike tilleggsopplysninger ikke
tilstrek-kelige, at vi modifiserer ver konklusjon om irsregnskapet og irsberetningen. Vlre konklusjoner er
basert pA revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfolgende hendelser eller
forhold kan imidlertid medfsre at foreningen ikke fortsetter driften.
evaluerer vi regnskapets totale Fesentasjon, strukur og innhold, inkludert tilleggsopplysningene, og
hvorvidt regnskapet rcpresenterer de underliggende hamaksjonene og hendelsene pe en mAte som gir et
retwisende bilde-

Vi kommuniserer med styret blant annel om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utfsres. Vi uweksler ogsA informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i lopet
av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning iden inteme kontrollen.

Uttalelse om ovrige lovmessige krav

Konkluj on om ar s beretningen
Basert pe ver revisjon av lrsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i Arsberetningen
om e$regnskape! forutsehdngen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med
Arsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
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KonHusjon om registrering og dokumentasjon
Basert pA vAr revisjon av Arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendig i
henlold til intemasjonal standard for attestasjonsop$rag (ISAE) 3000 (Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon>, mener vi at ledelsen har oppftlt sin plikt til A

sorge for ordentlig og oversiklig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokforingsskikk i Norge.

Andre Forhold
Konklusj on utde I inger og forva lning
Basert pA vAr revisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendige i
henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi foreningen er forvaltet
tilfredsstillende og utdelinger foretatt i samsvar med lov, foreningens formal og vedtektene for owig.
Vi finner det imidlertid rikig A presisere:

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

Kostnader - Kenya.
Kontroll av kostnader pAdratt i Norge viser at dokumentasjon av kostnader er Cod. Foreningen overfsrer faste

m6nedlige belop. Vi har og gjennom mottakelse av bankutskrift fra konto i Kenya f?ltt bekreftet at belop overfort til
Kenya slemmer med belop bokfort i regnskapet. Ner det gielder bruken av prosjektmidler i Kenya har vi fltt
fremlagt god dokumentasjon, samt regnskap (avvikende regnskapsar). Vi har mottatt ekstern bekreftelse fi:a revisor
i Kenya som kan bekrefte selve bruken av midler sendt fra Norge i 2018. Vi har folgelig ikle kontrollert
anvendelsen av prosjehmidler i Kenya.

Lysaker, 10.06.2019

Revisorpartnere AS

Arve Dypaune
Registrert revisor
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