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Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende Tekna avdeling Helgeland
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.

Penneo Dokumentnøkkel: LEHFE-734AW-ALFMC-DVGBI-OD3IC-6UL67

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 18 914 som tilsvarer 37% 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 er det avdekket avvik på kr 3 000 mellom avstemming av
kontingent og regnskapet til Tekna Helgeland.
b) Med hensyn til punkt 2 og 3 er det ikke avdekket avvik.
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.
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