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Fadderforeningen TSO Pema Tibetans Skole 
Øvre Gonevei 8 
3145 Tjøme 

 

Uavhengig revisors beretning 
Konklusjon 
Vi har revidert oppstillingen over inn- og utbetalinger for Fadderforeningen Tso Pema Tibetansk Skole 
for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2021. 

Vi mener at den medfølgende regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling 
av inn- og utbetalingene for Selskapet for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2021. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under «Revisors oppgaver 
og plikter ved revisjonen av regnskapsoppstillingen». Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de 
etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i IESBAs etikkregler og vi har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon 

Ledelsens og de som har overordnet ansvar for ansvar for regnskapsoppstillingen 
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen og for at den gir en dekkende 
fremstilling i samsvar med grunnlaget for regnskapsavleggelse etter kontantprinsippet. Dette 
innebærer å ta standpunkt til hvorvidt regnskapsavleggelse etter kontantprinsippet er et akseptabelt 
grunnlag for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen etter omstendighetene. Ledelsen er også 
ansvarlig for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av regnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til Fadderforeningen Tso 
Pema Tibetansk Skole evne til fortsatt drift opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. 
Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn med mindre ledelsen enten har til hensikt å 
avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette. 
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapsoppstillingen 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt regnskapsoppstillingen som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi 
en revisjonsberetning som gir uttrykk for vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt 
sikkerhetsnivå, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktet feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på regnskapet. 

Det henvises til revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors 
oppgaver og plikter. 

 
 

Tønsberg, 10.01.2022 
Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS 
 
Rune Røsholdt  
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 


