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Uttalelse om flrsregnskapet
Vi har revidert irsregnskapet for IT Service Management Forum Norge, som best6r av balanse per 31,

desember 2013, resultatregnskap som viser et overskudd ph,kr 844.644,- for regnskaps6ret avsluttet

per demre datoen.

Styret og ledelsens ansvarfor drsregnskapet
Styret er ansvarlig for 6 utarbeide irsregnskapet og for at det gir et rettvisende bildi samsvar med

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som ledelsen finner
nodvendig for 6 muliggjore utarbeidelsen av et irsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
V6r oppgave er 6 gi uttrykk for en mening om dette Arsregnskapet pA bakgrunn av vir revisjon. Vi har
gjennomforl revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av International Auditing and Assurance Standards Board.

Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomforer revisjonen for
6 oppni betryggende sikkerhet for at Arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebrerer utfsrelse av handlinger for 5 innhente revisjonsbevis for belopene og

opplysningene i irsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjonn, herunder
vurderingen av risikoene for at Arsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er

relevant for foreningens utarbeidelse av et Arsregnskap som gir et rettvisende bilde, Formilet er 6

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for 5 gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter ogsA en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av

ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av Arsregnskapet.

Etter v6r oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vir
konklusjon.

Konklusjon
Etter vir mening er Arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et retfvisende bilde av

den finansielle stillingen til IT Service Management Forum Norge per 31. desember 2013 og av

resultater for regnskapsiret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge,

Uttalelse om ovrige forhold
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert pA v6r revisjon av Srsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell
informasjon)), mener vi at ledelsen har opp$,lt sin plikt til 6 sorge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokfsrinesskikk i Norse.
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