




  

 

 

Styrets årsberetning 2016 

 
Virksomhetens art 

Indias Barn er en ideell stiftelse har som mål å bedre levevilkårene generelt for barn i 

India. Bedring av levevilkårene gjøres først og fremst gjennom skolegang, 

helsekontroller og ernæring. Videre skal Indias Barn arbeide for å gjøre lokalsamfunn 

i stand til å fremme egen bærekraftig utvikling. Indias Barn har også som mål å 

rehabilitere boliger og drive teknisk områdeutvikling. 

 

I 2016 lå hovedkontoret i Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo. Vårt fjernadopsjonsprogram 

er i samarbeid med organisasjonen Children’s Future India (CFI), og fadderbarna bor 

i fire områder i delstaten Maharashtra i Vest-India: Mumbai, Pune (hovedkontor 

CFI), Raigad og Dabhol. 

 

Indias Barn ble stiftet i 1991, da under navnet Fadderbarnas Fremtid (skiftet navn i 

2013). Stiftelsen finansieres i hovedsak av private gaver fra faste givere. Ved 

årsskiftet hadde vi 2.615 faddere som betalte for 2.846 fadderskap. Totalt dekket 

Indias Barn skolegang for ca 4.000 skolebarn (per 31.12.2016). I tillegg til faste gaver 

gir enkeltpersoner eller organisasjoner øremerkede midler til prosjekter. Fra det 

offentlige mottok Indias Barn momskompensasjon og kompensasjon for bortfall av 

automatinntekter i 2016. 

 

Styrets arbeid og sammensetning 

Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 40 saker i løpet av 2016. 

 
   01.01 – 04.06.16   04.06 – 31.12.16 

Styreleder:  Hege Magnussen   Hege Magnussen 

Nestleder:  Trine W Hofsøy   Trine W Hofsøy 

Styremedlemmer: Kaja Runde    Kaja Runde     

   Sigmund Lyngestad   Sissel Ellingsen 

   Cecilie P Persson   Cecilie P Persson 

Ansattrepresentant: Anne Jønsberg   Anne Jønsberg 
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Varamedlemmer: Sissel Ellingsen   Milosha B Nordbø    

   Rebecca van Eck   Linda Ridderseth  

         

Valgkomite:  01.01 – 04.06.16   04.06 – 31.12.16 

Bjarne Fritjof With   Bjarne Fritjof With  

   Gøril Søvik    Gøril Søvik 

   Trine Solheim    Trine Solheim 

 

Styrets arbeid 

Året 2016 var et rolig år for stiftelsen. Indias Barn har hele tiden fokus på at driften 

og forvaltningen av midlene skal være forsvarlig, men effektiv. Det ble planlagt nye 

prosjekter og tiltak i India, men daglig leder ble sykemeldt i en lengre periode på 

høsten, og planene ble holdt i bero til 2017. Styret mener stiftelsen har en god 

oppfølging av både faddere og programarbeidet i India, til tross for at kostnadene i 

Norge ble kuttet med vel 40% i 2015. Vi arbeider videre med å kutte kostnadene, men 

planlegger å styre mer av ressursene i retning av et bedre markedsarbeid og høyere 

rekruttering av nye faddere. 

 

Med bakgrunn i dårligere valutakurser og økte kostnadsnivå i India, vedtok styret 

mot slutten av 2015 å øke fadderbeløpet fra 210/mnd til 250/mnd fra og med april 

2016. Økningen har tatt høyde for svingende valutakurser og andre økte 

kostnadsnivå for en lengre periode framover. Stiftelsen er avhengig av å ha en 

«buffer» i form av oppspart formålskapital for å sikre arbeidet i India gjennom 

svingninger i valutakurser og prisstigning. 

 

Styret og ledelsen i Norge har vært i tett dialog med vår partner Children’s Future 

India. Vi har hatt fokus på å avklare forventninger til hverandre som partnere, og 

forsøkt rydde opp i uklarheter i hvilke roller man har som styremedlemmer, både i 

Indias Barn og CFI. 

 

Styreleder var i India i mars 2016, og nestleder/styreleder besøkte CFI i 

oktober/november 2016, hvor de fulgte opp både kvalitetssikring av programmet og 

forvaltningen av midlene. Styreleder i Norge har deltatt i styremøter i India for å 

avklare administrative løsninger for fremtiden. Styret mener det er essensielt at noen 

fra styret eller administrasjonen reiser til India for å følge opp programmet og 

pengebruken. Vi har et stort ansvar, både ovenfor fadderne og fadderbarna for at 

pengene benyttes til formålet. 

 

Kontrakten mellom Indias Barn og vår partner CFI ble videreført for 2017 for ett nytt 

år. Avtalen gir trygghet for begge parter i det videre arbeidet. 
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Hege Magnussen fra Harstad fortsatte som styreleder i 2016. Øystein Edvin Berg var 

innleid som daglig leder på deltid i hele 2016. 

 

Utdanning er fortsatt grunnsteinen i programmet, men det er tatt strategiske grep for 

en mer helhetlig tilnærming til barnas situasjon. I større grad enn de siste årene har 

styret ønsket å kunne støtte opp om flere aspekter enn bare utdanning, siden både 

familieforhold, inntektsmuligheter og helse har en stor innvirkning på om barna 

gjennomfører skolegangen. I tillegg har vi enkelte steder prosjekter for 

landsbyutvikling, noe som finansieres av ekstra innsamlinger blant faddere. For 

nærmere beskrivelse av programarbeidet henviser vi til årsrapporten. 

 

I 2016 ble det i samarbeid med CFI planlagt et større prosjekt for å støtte opp om 

fadderskapsprogrammet, men dette blir først implementert i 2017/2018. Både styret i 

Indias Barn og CFI er glade for å utvide samarbeidet, og ser fram til å starte 

prosjektet for alvor i løpet av 2017. 

 

Oppfølging av faddere / verving 

Fadderne har mottatt to halvårsrapporter på sine fadderbarn. Fadderbladet, som 

sendes til alle faddere, ble utgitt to ganger i 2016. Vi har i perioder hatt god aktivitet 

på sosiale medier, men har ikke økt like mye som i 2015, da vi hadde enda større 

fokus på Facebook. Vi har også jobbet tett med organisasjonen i India for å bedre 

kvaliteten på databasen over fadderbarn, rapportering til fadderne og forbedret 

billedbruk. 

 

I 2015 produserte vi også en reklamefilm. Filmen ble brukt under reklamefrie dager 

og på sosiale medier også i 2016. 

 

Fadderturer er et viktig tiltak for å inspirere og motivere faddere til videre innsats. 

Fadderne får da et førstehånds inntrykk av arbeidet, og rapporterer om sterke 

inntrykk som preger de resten av livet. Fadderne dekker selv kostnadene til turene, 

mens Indias Barn og CFI legger til rette og tar seg av fadderne når de er i India. 

Styret ønsker å målrette fadderturene i større grad, og jobber for å lage et mer 

helhetlig program som skal gi en større læringseffekt for de som reiser. 

 

I kommunikasjon med fadderne ønsker vi at Indias Barn skal fremstå som personlig, 

men ikke utleverende. Fadderne skal føle at de får nok informasjon om barnet de 

støtter, samtidig som vi ivaretar barnets og deres families integritet. Vi ønsker å vise 

at vi er en annerledes fadderorganisasjon hvor det personlige engasjementet 

verdsettes. 

 

Fadderbidraget var i januar-mars 2016 210 kr/mnd per fadderbarn, og 250 kr/mnd fra 

og med april 2016. Antall sluttrapporter har økt på grunn av en stadig eldre masse av 
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fadderbarn. De kommende 4-5 årene vil 2/3 av fadderbarna gjøre seg ferdig med 

skolegangen, og utfordringen blir å beholde disse fadderne videre, samtidig som nye 

må verves inn. 

 

Stiftelsen har i 2016 hatt fokus på verving gjennom eksisterende faddere, samt 

gjennom sosiale medier og nett. Det er gjennomført enkle kampanjer for å få flest 

mulig faddere på avtalegiro, siden dette sparer oss for mye arbeid, papir og penger. 

Vi har bevisst prioritert ned deltakelse på stand og arrangement siden dette er 

relativt arbeidskrevende tiltak i forhold til ressursbruken. 

 

Fortsatt drift og framtidsutsikter 

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp 

under denne forutsetningen. 

 

Økonomisk situasjon 

Det er styrets oppfatning at det framlagte årsregnskap gir tilfredsstillende 

informasjon for å bedømme stiftelsens stilling og resultat. Det er heller ikke inntrådt 

forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker dette. 

 

I 2016 samlet Indias Barn inn 8 364 032 kroner, som er ca 10% mer enn i 2016. Dette 

skyldes i hovedsak økning i fadderbidraget, og kommer på tross av nedgang i 

faddertallene. Stiftelsen mottok i tillegg momskompensasjon på kr 216 203, og 

160 712 i kompensasjon for bortfall av tidligere automatinntekter. 

 

Stiftelsen gikk med et underskudd på kr -19.648. Styret besluttet at hele beløpet som 

gjelder CFIs finansielle år (1. apr – 31. mars) skal overføres innen kalenderåret i 

Norge. Dette gjorde at vi hadde en ekstra overføring i 2016 sammenlignet med året 

før. Underskudd som skyldes programarbeid og overføringer til India dekkes av 

oppspart formålskapital med bindinger til bruk i India. Etter disponeringer har 

stiftelsen en samlet formålskapital på kr 2.621.542 (hvorav 250 000 er grunnkapital). 

 

Arbeidsmiljø og ansatte 

Per 31.12.16 bestod sekretariatet av en ansatt og en innleid daglig leder i deltid. Til 

sammen ble det utført 1,5 årsverk i 2015. Sykefraværet var i 2016 på 0,1%, men daglig 

leder var ute i tilnærmet 100% sykemelding i perioden 22. august-21. november 

(innleid og ikke ansatt). 

 

Likestilling 

Indias Barn etterstreber kjønnsmessig balanse, selv om dette kan være vanskelig å få 

til med en liten stab og et lite styre. I sekretariatet var det ved slutten av 2016 en 

mann og en kvinne. Styret hadde fem kvinner og ingen menn. 
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Miljørapportering 

Den største miljøpåvirkningen skjer gjennom reisevirksomhet. Stiftelsen etterstreber 

mest mulig miljøvennlige reisemåter og innkjøp. Indias Barn etterstreber å bli mindre 

avhengige av papir som lagringsmedium på sikt. Vi arbeider også med å få flest 

mulig faddere over på avtalegiro, noe som sparer både penger og miljø. 

  

 



AKTIVITETSREGNSKAP 2016

Indias Barn -  org nr 970 015 175 Indias Barn -  org nr 970 015 175

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER Regnskap 2015 Regnskap 2016 EIENDELER UB 2015 UB 2016

1 ANSKAFFEDE MIDLER A Anleggsmidler

T 030 Sum anleggsmidler 0 0

1a Medlemsinntekter 0 0

B Omløpsmidler

1b TILSKUDD B 1 Beholdninger (varelager) 0 0

1b i Offentlige tilskudd 400 404 376 915 B 2 Fordringer 41 359 81 266

1b ii Andre tilskudd 0 0 B 3 Investeringer 0 0

Sum tilskudd 400 404 376 915 B 4 Bankinnskudd, kontanter m.v. 2 720 608 2 674 216

T 040 Sum omløpsmidler 2 761 968 2 755 482

1c Innsamlede midler, gaver m.v.

Fjernadopsjonsprogrammet, faste fadderbidrag 7 404 842 8 187 154 T 050 Sum eiendeler 2 761 969 2 755 482

Andre gaver 210 488 188 034

Sum innsamlede midler, gaver m.v. 7 615 330 8 375 187 FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

C Formålskapital  

1d Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 0 0 C 1 Grunnkapital 250 000 250 000

C 2 Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner 0 0

1e Finans og investeringsinntekter 36 840 11 281 C 3 Formålskapital med eksterne restriksjoner 0 0

C 4 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 2 391 191 2 371 542

1f Andre inntekter 0 0 C 5 Annen formålskapital 0 0

T 060 Sum formålskapital 2 641 191 2 621 542

Sum anskaffede midler 8 052 574 8 763 384

D Gjeld

D 1 i Avsetning for forpliktelser 0 0

2 FORBRUKTE MIDLER D 1 ii Skyldig offentlige avgifter (skatt, aga, mva) 44 697 42 064

D 2 Annen langsiktig gjeld 68 497 0

2a Kostnader til anskaffelse av midler 801 431 852 570 D 3 Kortsiktig gjeld, leverandørgjeld 7 583 91 876

T 070 Sum gjeld 120 778 133 940

2b Kostnader til organisasjonens formål

2b i Overført til Children's Future India 7 068 750 6 722 368 T 080 Sum formålskapital og gjeld 2 761 969 2 755 482

2b ii Informasjons- og programaktiviteter i Norge 554 268 405 196

Sum kostnader til organisasjonens formål 7 623 018 7 127 564 FORHOLDSTALL 

T 090 Formålskapital i prosent av totalbalansen 96 % 95 %

Administrasjonskostnader 1 128 348 802 898   

Sum forbrukte midler 9 552 797 8 783 032

3 AKTIVITETSRESULTAT -1 500 223 -19 648

4 TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL

4d Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner 0 0

4f Endring annen formålskapital -1 500 223 -19 648

SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL -1 500 223 -19 648

Innsamlingsprosent = Gaveinntekter minus innsamlingskostnader 89 % 90 %

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler 80 % 81 %

Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler 12 % 9 %

BALANSE 2016



Noter til årsregnskapet 2016 – Indias Barn 

Note 1: Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er utarbeidet etter God Regnskapsskikk (F) for ideelle organisasjoner. Aktivitetsbasert 

regnskapsoppstilling er benyttet. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert 

som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til 

grunn. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes 

ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over gjenværende levetid. 

Langsiktige fordringer og gjeld vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler 

vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 

mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av 

renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. 

Direkte aktivitetskostnader henføres til den relevante aktivitetslinjen. Personalkostnader og andre 

indirekte kostnader er fordelt etter en rimelig fordelingsnøkkel. Direkte administrasjonskostnader og 

ikke fordelbare indirekte kostnader inngår i administrasjonen. 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg 

gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Uavhengighet 

Stiftelsen er en uavhengig, frittstående stiftelse. Stiftelsens styre velges av og blant registrerte 

faddere. Det er ingen grupper som har fortrinn eller på annen måte kan påvirke stiftelsens 

beslutninger på utilbørlig vis. 

Skatter 

Indias Barn er en ideell organisasjon som er unntatt skatteplikt etter skattelovens § 2-32. 

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 

 2016 2015 2014 2013 

Lønn, feriepenger *458 543 *493 585 2 067 050 1 913 737 

Arbeidsgiveravgift 65 059 90 383 280 437 276 877 

Pensjonskostnader **786 10 756 38 417 34 883 

Andre personalkostnader 4 992 7 477 24 599 13 972 

Sum personalkostnader 529 379 602 201 2 410 503 2 239 470 

* Daglig leder er selvstendig næringsdrivende og er ikke med her, se neste tabell og tekst. 

** Pensjonskostnader har blitt delvis betalt av premiefond 



 

Fordeling av lønn og andre kostnader på aktivitetene i årsregnskapet: 

 2a Anskaffelse 
av midler 

2 bi 
Overføringer til 
India 

2 bii Program- 
og 
informasjonsakt
iviteter i Norge 

Administrasjo
nskostnader 

Totalt på 
aktivitetene 

Lønns/perso
nalkostn. 
 

283 885 0 4 672 240 822 529 379 

Innleid dagl- 
lig leder 
(inkl mva) 

115 812 0 231 624 115 812 463 248 

Andre 
kostnader 

452 873 6 722 368 168 900 446 264 7 790 405 

Samlet 
 

852 570 6 722 368 405 196 802 898 8 783 032 

Daglig leder er selvstendig næringsdrivende og har fakturert 370.598 kr eks mva (463.247 inkl mva). 

Det er ikke utbetalt styrehonorar, men styreleder fikk i oppdrag av styret å jobbe med 

programarbeidet i forbindelse med utarbeidelse av nytt prosjekt og fastsettelse av rammene for 

fadderskapsprogrammet. Styreleder ble honorert med 30.000 kr for dette arbeidet i 2016. Det er ikke 

gitt lån til daglig leder, styrets medlemmer eller andre nærstående. Det er heller ikke andre 

mellomværende mellom stiftelsen og nærstående. 

Revisor 

Det er kostnadsført kr. 29.156,- inkl mva i revisjonshonorarer. Tilsvarende samlet honorar for 2015 

var 26.625,- og i 2014 var det revisjonshonorarer på kr. 49.750 inkl. mva. 

Note 3 Formålskapital 

Formålskapitalen gir et uttrykk for stiftelsens oppsparte kapital. Den totale formålskapitalen er 

forskjellen mellom stiftelsens eiendeler (bankinnskudd, fordringer og andre eiendeler) og gjeld. 

Formålskapitalen består av: 

 Grunnkapital som for stiftelser tilsvarer stiftelseskapitalen, lht stiftelsesloven skal denne 

være på minst kr. 100 000 

 Formålskapital med eksterne bindinger omfatter oppsparte midler hvor eksterne givere eller 

tilskuddsgivere har øremerket midlene til bestemte formålsaktiviteter 

 Formålskapital med selvpålagte bindinger omfatter oppsparte midler hvor stiftelsen selv 

gjennom styrevedtak, vedtektene, ol har øremerket midler til bestemte formålsaktiviteter 

 Annen formålskapital omfatter fri kapital som stiftelsen kan disponere fritt. Stiftelsen 

betrakter dette som reservekapital (buffer) 

Styret i Indias Barn har vedtatt at årets underskudd skal dekkes av formålskapital med selvpålagte 

bindinger. Overføringene til programmet i India økte, i stor grad på grunn av forverrede valutakurser. 



I 2016 har stiftelsen brukt kr. 7 127 564 på formålsaktiviteter, hvorav kr 6 722 368 er midler overført 

til India, mens kr 405 196 er brukt på informasjons- og programarbeid i Norge. 

Endring i formålskapital: Pr 1.1. Tilført Benyttet Pr 31.12. 

Grunnkapital 250 000 0 0 250 000 

Formålskapital med eksterne bindinger 0 0 0 0 

Formålskapital med selvpålagte bindinger 2 391 191 8 763 384 -8 783 032 2 371 542 

Annen formålskapital 0 0 0 0 

Brutto bevegelse formålskapital 2 641 191 8 763 384 -9 783 032 2 621 542 

 

Netto bevegelse formålskapital totalt: -19 648 

 

Note 4 

Avskrivninger 

Inngående balanse per 1.1.2016: 0 

Utgående balanse per 31.12.2016: 0 

 

Note 5 

Stiftelsen har innestående på bundne bankkonti: Skattetrekk 19 883 

Innestående på Skattetrekkskonto dekker skyldig skattetrekk pr 31.12.2016 

I tillegg har stiftelsen per 31.12.2016 innestående 29.752 kr i depositum hos kontorfellesskapet . 

 

Note 6 Nøkkeltall 

De tre nøkkeltallene formålsprosent, innsamlingsprosent og administrasjonsprosent gir informasjon 

om hvordan stiftelsen forvalter sine midler til beste for målgruppen.  

Nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 

Innsamlingsprosent = Gaveinntekter minus innsamlingskostnader 86 %  81% 89% 90% 

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler 69 %  70% 80% 81% 

Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler 15 %  15% 12% 9% 

 

Fordeling av felleskostnader 

l henhold til GRS (F) for ideelle organisasjoner er felleskostnader i Norge fordelt på en rimelig, 

pålitelig og konsistent måte mellom aktivitetene. Vi har kun fordelt lønns/personalkostnader ut på 

aktivitetene, se tabell i note 2. Ut over dette er det kun direkte aktivitetskostnader som ligger på de 

ulike aktivitetene. 
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Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til irsmstet i
Indias Barn

Uttalelse om revisjon av flrsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert irsregnskapet i Indias Barn som viser et underskudd pfl kr. I 9 648. Arsregnskapet bestir av

balanse per 3 L desember 2016, resultatregnskap og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vir mening er det medfslgende irsregrrskapet avgitt i samsvar med lov eller forskrifter og gir et rettvisende

bilde av selskapets finansielle stilling pr.31.12.2016, og av dets resultater for regnskapsiret avsluttet per denne

datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunn I ag for ko nklusj onen

Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, henrnder de

intemasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene)' Vire oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Reyr,sors oppgaver og plikter ved revision av regnskaper. Vi er

uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfult vire ovrige etiske plikter i samsvar med

disse kravene. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vir
konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for regnskapet

Styret o{dag-[ig-leder (ledelseni er anivarlig for fr utarbeide irsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

hemndei for ut Oet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge'

l.edelsen er ogsi ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nsdvendig for i kunne utarbeide et regrskap som

ikke inneholdir vesantlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil-

Ved utarbeidelsen av regnskapet mi ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og pi tilborlig mite

opplyse om forhold av bltyAning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for

rignstapet s6lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskape

Milet med- i*irion"rrir 6 oppni betryggende sikkerhetfor at regnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig

feilinformasjon, verken rorofrlg" u, .rriitign"t"r eller utilsiktede feil, og i avgi en revisjonsberetning som gir

utfykk for var mening. Betrygg-ende sikkeihet er en hoy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon

utfsrt i sar6var med lov og io=.-rmirt og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig

feilinformasjon som eksistirer. Feilinformasjon kan oppsti som folge av misligheter eller utilsiktede fei['

Feilinformaijon blir vurdert som vesentlig dlrsom deninkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes i pivtke

okonomiske beslutninger som brukerne foretar basert pi regnskapet'
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utsver vi

profesjonelt skjonn og utviser profesjonell skepsis giennom hele revisjonen I tillegg:

o identifiserer og anslir vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regrrskapet, enten det skyldes misligheter

eller utilsiktede feil. Vi utformer og giennomforer revisjonshandlinger for i hindtere slike risikoer, og

innhenter revisjonsbwis som er ti[t[*etlg og hensiktimessige som grunnlagfor vir konklusjon' Risikoen

for at vesentligfeilinformasjon som folge a:v mistigheterlkke blir avdekket' er hoyere enn for

feilinformasjon .o* skyldes utilsiktedJfeil, siden mistigheter kan innebere samarbeid, forfalskning,

bevisste utelatelser, feiipresentasjoner eller overstyring av intern kontroll'

. opparbeider vi oss en forstaelse av den inteme kontrollen som er relevant for revisjonen, for i utforme

revisjonshandlinger som er hensiktsmessiie etter omstendighetene, men ikke for 6 gi uttrykk for en mening

om effektiviteten av selskapets interne kontroll'
. evaluerer vi hensiktsmessiih"ten av de anvendte regnskapsprinsippene, og rimeligheten av

regnskapsestimater og tilhirende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen.

o konkluderer vi pi treisltctsmessigheten av i"o"ts"ns bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelse av

regnskapet, basert pi innhentede ,"ui,Jo*u"uis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til

hendelser eller forhold som kan skape wil av betydning om selskapets ermetil fortsatt drift' Dersom vi

konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det it vi i revisjonsberetningen henleder

oppmerksomheten pi tilleggsopply."i"g"i" i i"gnskapet eller dersom slike tilleggsopplysninger ikke

tilsrrekkelige, at vi'modlrri"r"irai to"['ruri"" oi" irsiegnskapet og a'rsberetningen' vire konklusjoner er

basert pi revisjonsbevis innhentet inntit auio.n for revisionsbereuringen. Etterfolgende hendelser eller

forholdt<animiatertidmedfgreatselskapetikkefortsetterdriften.
o evaluerer vi regnskapets totale presentasjon, struktur og innhold, inkludert tilleggsopplysningene' og

hvorvidt regnskapet representerer d";;;G;nde traisaksjonene og hendelsene pi en mite som gir et

rettvisende bilde.

vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte.omfangetav revisjonen og til hvilken tid

revisjonsarbeidet skal urrr.r. vi utveksler "g;;;i;#*jon 
o',,..forhold av betydning som vi har avdekket i lopet

avrevisjonen,herunderomeventuellesvakheteravbetydningideninternekontrollen.

Uttalelse om ovrige forhold

X:W#tr"i::'::i{f{r!gn xup"rsom beskrevet ovenfor, mener vi at opplvsningene i irsberetningen

om irsregnskapet, forutsetningen om fortsatt Jit lg r"*raget til dekning u, tup"t konsistente med irsregnskapet

og er i samsvar med lov og forskrifter'

'"*'Iiff#ffiTJ v
- 
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Konklusjon om regl\trering og dokumentasjon

Basert pi vir revisjon uu eirrJgr.kapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendig i

henhold til intemasjonal stand.ird foi attestasjonsoppdrag (ISAE)J000 <cAttestasjonsoppdrag som ikke er revisjon

eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjJm, m€ner vi at ledelsen har oppfult sin plikt til i sorge for

ordentli! og oversikilig registrering og dokumentasjon"av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og

god bokforingsskikk i Norge.

Konklusj on utdelinger og.forvaltning
Basert p6 vir revisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendige i

henhold til internasjonal standird foi attestasjonsoppdrag (ISAE)J000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger

foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formil og vedtektene for owig.

'"*HIH"S#[:,T v
_ Sigmund Dale REVt SBRpARTN ERE
Reglstren reusof

Arve Dypaune
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Revisorpartnere AS

Gr-".aypar-"r-
Rune Dypaune
Statsautorisert revisor

side 3. Revisjonsberetning 20l6Jbr Indias Barn, organisasionsnummer 970015175

Adresse.
Harelabben 14

3050 Mjondalen

Revisorpartnere AS

Sigmund 95725045
Rune: 93 08 31 96

Arve: 9097 1993

http://www.revisorpartnere.no/ siomund@revisofoartnere'no
rune@revisorPartnere. no
arve@revisorDartnere.no

F o ret a k s-/ re v i so m u m m e r
964054185 Mva .G

Dfi rprrle ftattorforening

post@revisorPartnere' no


