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Til arsmetet i
Norsk Forening for Cystisk Fibrose

REVISJONSBERETNING FOR 2012

Vi har revidert arsregnskapet, som er satt opp etter kontantprinsippet, for Norsk Forening for
Cystisk Fibrose for regnskapsaret 2012. Arsregnskapet, som viser et overskudd pa kr 300.689,
bestar av resultatregnskap, balanse og andre spesifikasjoner. Arsregnskapet er avgitt av
foreningens styre, Var oppgave er a uttale oss om arsregnskapet og 0vrige forhold i henhold
til revisorlovens krav,

/
Vi har utf0rt revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God
revisjonsskikk krever at vi planlegger og utf0rer revisjonen for a oppna betryggende sikkerhet
for at arsregnskapet ikke ianeholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av
utvalgte deler av materialet som underbygger infomiasjonen i arsregnskapet, vurdering av de
benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet
i og presentasjonen av arsregnskapet. I den grad det folger av god revisjonsskikk, omfatter
revisjon ogsa en gjennomgaelse av foreningens formuesforvaltning og regnskaps- og intern
kontroll-systemer. Vi mener at var revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vai1 uttalelse.

Foreningen avlegger regnskapet etter kontantprinsippet. Etter kontantprinsippet foretas
mntektsf0ring av inntekter p& innbetalingstidspunktet og ikke nar de er opptjent. Utgifter blir
kostnadsf0rt pa utbetalingstidspunktet og ikke nar de er pa!0pt. Ved arets slutt har det blitt
avsatt for noen forhandsbetalte, pa!0pte og skyldige poster.

Vi mener at
• arsregnskapet gir et uttrykk for foreningens 0konomiske stilling 31. desember 2012 og for

resultatet av virksomlieten i regnskapsaret i overensstemmelse med kontantprinsippet
• ledelsen har oppfylt sin plikt til a s0rge for ordentlig og oversiktlig registrering og

dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk

Oslo, 21 .mars 2013

Steinar Teien
Registreit revisor


