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RESULTATØKNING
Zoi2-of-oi 2012-12-31

Zoii-of-oi 2011-12-31

28 910
23 674
0
52 584

0
0
0
0

-4 500
-8 661
-10 653
-23 814

-8 500
-8 757
-8 702
-25 959

28 770

-25 959

Intåkter:

Medlemsavgifter
Kongressoverskott
Rånteintåkter

Kostnader.•

Bokforing och revision
Kongresskostnader
Ovriga kostnader

Årets resultat

Nordfiska Foreningen for Medicinsk Radiologi
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BALANSØKNING
2012-12-31

2011-12-31

149 442
149 442

49 442
49 442

133 858

205 089

Summa omsåttningstillgångar

283 300

254 530

Summa tillgångar

283 300

254 530

239 530
28 770
268 300

265 490
-25 959
239 530

268 300

239 530

15 000
15 000

15 000
15 000

283 300

254 530

Tillgångar
Oms~ttningstillgångar
Umeåfonden
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingående saldo
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och %rutbetalda intåkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Oslo

''Z ~r/L

2013

Hans Jorgen mith

Min revisionsber~ttelse auseende denna årsredovisning har avgivits
den ~ S S _ 2013

Joaki Å trom
Auktoriserad Revisor

Umeåfonden
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RESULTATØKNING
zo~2-of-oi -

2oii-oi-oi -

2012-12-31

2011-12-31

0
57 772
57 772

0
50 220
50 220

-221
-221

-175
-175

21 036

-1 398

Avs~ttning Nordfiska Radiologipriset resp.
Stipendium Nordfiska Foreningen for Medicinsk Radiologi

-46 041

-40 036

Fonderad avkastning

-32 546

-8 611

0

0

Intåkter:
Overskott från kongress
Rånteintåkter

Kostnader:
Ovriga kostnader

Valutakursfor~ndringar

Umeåfonden
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BALANSØKNING
2012-12-31

2011-12-31

1 703 892

1 536 595

Summa oms~ttningstillgångar

1 703 892

1 536 595

Summa tillgångar

1 703 892

1 536 595

1 447 119
32 546
28 744
1 508 410

1 438 507
8 61]
0
1 447 119

1 508 410

1 447 119

46 041

40 036

1 703 892

1 536 595

Tillgångar
Oms~ttningstillgångar
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingåendesaldo
Årets resultat
Åter%rt ej utbetalt stipendium 2012

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Avsåttningar for stipendium Nordisk Forening for
Medicinsk Radiologi resp. Nordfiska Radiologipriset
Nordisk Forening %r Medicinsk Radiologi
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Oslo

~Z

~~~~-

2013

sti

Hans Jorgen Smith

Min revisionsberåttelse auseende derma årsredovisning har avgivits
den ls~
013

Joaki
st om
Auktoriserad Revisor

J ERNST&YOUNG

Revisionsberåttelse
Till foreningsst~mman i Nordisk Foreningen for Medicinsk Radiologi samt Umeå Fonden.

Rapport om årsbokslutet
Jag har utfort en revision av årsbokslutet for Nordisk
Foreningen for Medicinsk Radiologi samt Umeå Fonden for
år 2012.
Styreisens ansvar for årsbokslutei
Det ~r styreisen som har ansvaret for att uppråtta ett
årsbokslut och for att bokforingslagen tillåmpas vid
uppr~ttandet av årsbokslutet och for den finterna kontroll
som styreisen bedomer år nodvåndig for att uppråtta ett
årsbokslut som finte innehåller våsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fei.
Revisoros ansvar
Mitt ansvar ~r att uttala mig om årsbokslutet på grundval av
min revision. Jag har utfort revisjonen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kråuer att jag foljer yrkesetiska krav samt
planerar och utfor revisjonen for att uppnå rimlig såkerhet
att årsbokslutet finte innehåller våsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgårder inhåmta
revisjonsbevis om belopp och annan information i [det
forenklade] årsbokslutet. Revisorn våljer vilka åtgårder som
ska utforas, bland annat genom att bedoma riskerna for
v~sentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fei. Vid denna riskbedomning
beaktar revisorn de delar av den finterna kontrollen som år
relevanta for hur foreningen uppråttar årsbokslutet for att
ge en råttvisande bild i syfte att utforma granskningsåtg~rder som år ~ndamålsenliga med hånsyn till omst~ndigheterna, men finte i syfte att Bora ett uttalande om
effektiviteten i foreningens finterna kontroll. En revision
innefattar också en utvårdering av åndamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anvånts och av rimligheten i
styreisens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvårdering av den overgripande presentationen i årsbokslutet.
Jag anser att de revisjonsbevis jag har inh~mtat ~r tillråckliga och åndamålsenliga som Brund for mitt uttalande.
Uttalande
Enligt min uppfattning har årsbokslutet i alit v~sentligt
uppr~ttats i enlighet med bokforingslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar samt stadgar
Utover min revision av årsbokslutet har jag given utfort en
revision av styreisens forvaltning for Nordisk Foreningen
for Medicinsk Radiologi samt Umeå Fonden forår 2012.
Styreisens ansvar
Det ~r styreisen som har ansvaret for forvaltningen.
Revisoros ansvar
Mitt ansvar år att med rimlig såkerhet uttala mig om
forvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfort
revisjonen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag for mitt uttalande om forvaltningen har jag
utover min revision av årsbokslutet granskat våsentliga
beslut, åtgårder och forhållanden i foreningen for att kunna
bedoma om någov styrelseledamot ~r ersåttningsskyldig
mot foreningen eller om det finns skål for entledigande.
Jag anser att de revisjonsbevis jag har inhåmtat år tillråckliga och åndamålsenliga som Brund for mitt uttalande.
Uttalande
Vi tillstyrker att foreningsståmman beviljar styreisens ledamoteransvarsfrihet for r~kenskapsåret.

str"
Joaki
Aukt iserad revisor

