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www.bdo.no 
 

 

 

Til Tekna-Teknisk-Naturvitenskapelig forening 
Dronning Mauds gate 15 
0250 Oslo 
 

Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende Tekna avdeling 
Lillehammer  

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende 
regnskapsoppstillingen pr 31.12.21 utarbeidet av Tekna- Teknisk-naturvitenskapelig forening. 

Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger». Handlingene 
som er listet opp nedenfor ble kun utført for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av 
regnskapsoppstillingen og oppsummeres som følger: 

 

1. Vi har kontrollert bokførte medlemsinntekter i regnskapsoppstillingen med 
totalavstemming inntekter satt opp av Tekna-Teknisk-Naturvitenskapelig forening.  
 

2. Vi har sammenlignet bokført saldo på bankkonto i regnskapsoppstillingen med saldo 
som er registrert på bankkontoutskriften. 
 

3. Vi har kontrollert prosjektkostnader på kr 37 879 som tilsvarer 56% av kostnadene i 
regnskapsoppstillingen og sett at summeringer er korrekt og at totalbeløp stemmer 
med det som er bokført. Kostnader er kontrollert mot underliggende bilag.  

 
Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

 

a) Med hensyn til punkt 1 og 2 er det ikke avdekket avvik. 
 

b) Med hensyn til punkt 3 er det ikke avdekket avvik, men vi observerer at bilag 
99000017 er dokumentert med ugyldig kvittering og at bildekvaliteten er dårlig.  

 
Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i 
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at 
rapporteringen ikke inneholder vesentlige feil. 

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet 
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår 
kunnskap og blitt rapport til dere. 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne 
rapporten og til Deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten 
vedrører kun punkter som er spesifisert ovenfor. 

 

BDO AS  

 

Erik Lie 

Statsautorisert revisor 

(Elektronisk signering) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Erik Helge Lie
Partner
Serienummer: 9578-5995-4-155606
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-02-17 19:58:50 UTC
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{"documentKey":"UKVDQ-7ITPB-4ZDI5-F5ZIL-NDSS4-1868I","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-02-17T19:58:50Z","subtype":null,"ip":"188.95.241.209","signatureLines":[{"role":"partner","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fcb29e2494ba89c.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fda55aac84d64c8.xml","signerSerial":"9578-5995-4-155606","type":"bankid_no","signerName":"Erik Helge Lie"}]}


Attestasjon avdelinger Tekna Lillehammer
            UKVDQ-7ITPB-4ZDI5-F5ZIL-NDSS4-1868I
            SHA-256
            fee20f52a3d49297b0e77ae170a9d92c4bff9ab675f283bcfcc885eb27397085
            
                                    
                                                                            partner
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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 ========================= ================== ================ =========================================================================== 
  2022-02-17 15:10:56 UTC   Jenny Jahr Olsen   188.95.241.209   The document was created                                                   
  2022-02-17 15:10:57 UTC   Jenny Jahr Olsen   188.95.241.209   The document was viewed                                                    
  2022-02-17 15:13:03 UTC   Jenny Jahr Olsen                    A signing request email was sent to "Erik Helge Lie" at "erik.lie@bdo.no"  
  2022-02-17 19:55:18 UTC   Erik Helge Lie     104.47.2.254     The document was viewed by the signer                                      
  2022-02-17 19:55:19 UTC   Erik Helge Lie     188.95.241.209   The document was viewed by the signer                                      
  2022-02-17 19:55:28 UTC   Penneo system      188.95.241.209   The document was viewed                                                    
  2022-02-17 19:55:28 UTC   Penneo system      188.95.241.209   The document was viewed                                                    
  2022-02-17 19:55:31 UTC   Erik Helge Lie     51.120.128.58    The document was viewed by the signer                                      
  2022-02-17 19:58:50 UTC   Penneo system      188.95.241.209   The document signing process was completed                                 
  2022-02-17 19:58:50 UTC   Erik Helge Lie     188.95.241.209   The signer signed the document as partner                                  
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