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Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av Arsregnskapet
KonHusjon
Vi har reviden Holtekil€n Folkehogskole sitt arsregnskap som viser et overskrdd pi NOK 936 992. Arsregnskapet
bestir av balanse per 31. desember 2017 og resultatregnskap for regnskapsaret avsluttet per derure datoen og noter til
irsregnskapet, herunder et sammendrag av villige regnskapsprinsipper.
Efter var mening er det medfolgende &rsregnskapet avgitt i sansvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde
av skolens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsarct avsluttet per denne datoen
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for knUusj onen
Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de intemasjonale
revisjonsstandardene (lsA-ene). V6re oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskevet i Revisors
oppgaver og plikter ved revisjon av irsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det keves i lov og forskift, og
har overholdt vAre owige etiske forplikelser i samsvar med disse kavene. Etter vir oppfaming er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vir konklusjon.

Ovrig inforuasjon
Ledelsen er ansvarlig for owig informasjon. Owig informasjon bestar av ersberetningen, men inkluderer ikke
Arsregnskapet og revisjonsberetningen. Var uttalelse om reyisjonen av irsregnskapet dekker ikke owig informasjon,
og vi afiesterer ikke den owige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av lrsregnskapet er det ver oppgave 6 lese
owig informasjon med det formil i rurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom swig informasjon
og arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder
vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den owige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon er vi pela$ e rapportere det. Vi har ingenting A rapportere i sa henseende.
Styrets og rekJor qnsvarfor drsregrukapet
Styret og rekor leder (ledelsen) er ansvarlig for e utarbeide arsregnskapet 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

ogst ansvarlig for slik intem kontroll som den finner nodvendig for

i

kunne utarbeide et irsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av arsregnskapet mA ledelsen ta standpunlit til skolens eyne til fortsatt drift og opplyse om forhold
av betydning for fortsaft drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for anregnskapet sl lenge det ikke
er sannsl.nlig at virksomheten yil bli avviklet.
Revisors oppgover og plikter wd revisjonen av drsregrskapet
er i oppnl betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
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verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil, og a avgi en revisjonsberetning som inneholder vir konklusjon.
Betryggende sikkerhet er en hoy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utfort i samsvar med lov,
forskift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid yil aydekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppsta som folge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir rurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes pivirke okonomiske besluminger som brukeme
foretar basert pa ersregnskapet.

i

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utover vr
profesjonelt skjsnn og utviser profesjonell skepsis glennom hele revisjonen. I tillegg:
identifiserer og anslir vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i irsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
Vi utformer og gjennomforer revisjonshandlinger for 6 h6ndtere slike risikoer, og innhenter
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vtr konklusjon. Risikoen for at vesentlig
feilinformasjon som folge av misligheter ikke blir avdekket, er hsyere enn for feilinlormasjon som slryldes

utilsiktede feil.

feil, siden misligheter kan innebere samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige
fremslillinger eller overst].ring av intem kontoll.
opparbeider yi oss en fontaelse av den inteme kontroll som er relevant for revisjonen, for e dforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for 6 gi uttrykk for en mening om
etrektiviteten av selskapets inteme kontroll.
utilsiktede

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiksmessige og om regnskapsestimatene og tilhorende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi pt hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av
arsregnskapet, basert pA innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knlttet til
hendelser eller forhold som kan skape tyil av betydning om selskapets eyne til fortsatt drift. Dersom vi
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, keyes det at vi i revisjonsberetningen henleder
oppmerkornheten p6 tilleggsopplysningene i ersregnskap€t, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
titstrekkelige, at vi modifiserer v6r konklusjon om lrsregnskapet og irsberetningen. Vire konklusjoner er basert
pi revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfslgende hendelser eller forhold kan
imidlenid medfsre at selskapet ikke fortsetter driften.

evaluerer

vi

den samlede

presentasjonen, strukturen

og

innholdet

i

arsregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt ersregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
pi en mAte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med st).ret blant

annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarteidet
skal utfsres. Vi utveksler ogs6 informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i lopet av revisjonen, herunder
om eventuelle svakheter av betydning i den inteme kontrollen.

Uttalelse om ovrige lovmessige krav
KonHusjon om registrerw og dokumentqsjon
Basert pi vir revisjon av inregnskapet som beskevel ovenfor, og konnollhandlinger vi har funnet nodvendig i
henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 (Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon>, mener vi at ledelsen har oppllt sin plikt til e sorge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av skolens regrskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokforingsskikk i Norge.

Sandvika, 10. april 2018
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