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UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR ÅR 2018
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet, som er satt opp etter kontantprinsippet for Norsk Forening for Cystisk
Fibrose. Årsregnskapet viser et overskudd på kr 157 028. Årsregnskapet består av balanse per 31.
desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og andre
spesif i kasjo ner.
Foreningen avlegger regnskapet etter kontantprinsippet, Etter kontantprinsippet foretas
inntektsføring av inntekter på innbetalingstidspunktet og ikke når de er opptjent. Utgifter blir
kostnadsført på utbetalingstidspunktet og ikke når de er påløpt. Foreningen er ikke regnskapspliktig
etter regnskapsloven.
Etter vår mening gir årsregnskapet et uttrykk for foreningens økonomiske stilling 31. desember 2018
og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med kontantprinsippet. Videre
mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og 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.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for utarbeidelsen av årsregnskapet og for at det 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 årsregnskapet etter omstendighetene, og for slik intern kontroll som
ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapsoppstillingen
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av feil eller misligheter, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet,
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https :1/ reviso rf re ningen. no/revis jo nsbe retninger

Oslo, 20. mars 2019
Alpha Revisjon AS

Bjørn Kristian Kallasten
Registrert revisor
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