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MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING

Til Foreningen CISV Norge

Uttalelse om revisjonen av firsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Foreningen CISV Norge's flrsregnskap som viser et overskudd pi kr.
1.984,047 Arsregnskapet bestir av balanse per 31. desember 2019 ogresultatregnskap for
regnskapsiret avsluttet per denne datoen og noter til irsregnskapet, herunder et sammendrag
av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vir mening er det medfolgende irsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets
resultater for regnskapsflret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnsrkapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusj onen
Vi har giennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing. V6re
oppgaver og plikter i henhold til disse stan<Iardene er beskrevet i Revisars oppgaver og plikter
ved revision av drsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kre.res i lov og
forskrift, og har overholdt vire ovrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter
vAr oppfatning er innhentet revisjonsbevis l.ilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
v6r konklusjon.

Ovrig informasjon,
Ledelsen er ansvarlig for ovrig informasjon. Ovrrg informasjon bestir av Ar.sberetningen, men
inkluderer ikke irsregnskapet og revisjonsberetningen. Vir uttalelse om rei,isjonen av
flrsregnskapet dekker ikke ovrig informasjon, og vi attesterer ikke den qwrge informasjonen.
i forbindelse rned revisjonen av Arsregnskapet er det vir oppgave 6lese rutig infor-ur;on
med det formil 6 vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mel.lom ovrig
informasjon og Arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert
med at den ovrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pfllagt i
rappoftere det. Vi har ingenting 6 rapportere i si henseende.

Styrets og daglig leders ansvarfor drsregnskapet
Styret og administrerende direktsr (ledelsen) er ansvarlig for 6 utarbeide irr;regnskapet i
samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogsA ansvarlig for slik
intern kontroll som den finner nodvendig for 6 kunne utarbeide et irsregnsk.ap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som falge av misligheter eller utilsiktede feil.

DRONNINGENS GATE 6 _ OI52 OSLO

ASTRID GOLF

Rev.nn 962432409
Mobil:900 59 372

agolf@christiania-revision.no

HANNE-KATRIN UVHOLT
Revnr. 96245 | 535

Mobil:906 74 757
hku@christiania-revision.no

HILDE MATHISEN SLETTEBERG

Rev.nr. 962460062
Mobil: 91 3 07 543

hms@christiania-revision.no

HANNE CATHRINE STR@MBERG

Revnr. 96246 | 689
Mobil:917 2l 498

hcs@christiania-revision.no



Ved utarbeidelsen av Arsregnskapet mi ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for forlsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for irsregnskapet si lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen ov drsregnskapet
V6ft mfll er 6 oppni betryggende sikkerhet for at irsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som falge av misligheter eller utilsiktede feil, og 6 avgi en
revisjonsberetning som inneholder v6r konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hoy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revis.jon utfsrt i samsvar med lov, folskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppst6 som folge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlr:t med rimelighet
kan forventes i pivirke skonomiske beslutninger som brukerne foretar bas,trt pA
flrsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https : //revi sorforeningen. no/revi sj onsberetninger

Uttalelse om ovrige lovmessige krav

Ko nkl usj o n o m r e gi s tr e r in g o g do kum e nt a s,, j on
Baserl pi v&r revisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontroll.handlinger vi har
funnet nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll arr historisk
finansiell inforrnasjon), mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til 6 sorge, for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon ew foreningens regnskapsopplysrringer i samsvar
med lov og god bokforingsskikk i Norge.
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