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REGNSKAP FOR Å UTVIKLE TRIATLONSKOLE FOR BARN OG UNGE, REFERANSE 17 - 1687 

 

Rapport om faktiske funn 

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er utført 
i samsvar med ISRS 4400 - Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å kunne 
bistå dere i vurderingen av riktigheten av prosjektregnskapet fra Norges Triatlonforbund 
vedrørende bruk av midlene. 

Det er gitt tilsagn fra Sparebankstiftelsen DNB for overnevnte prosjekt på kr 2 100 000.  
Samlede utgifter benyttet på prosjektet er kr 2 125 232. Prosjektets totale restmidler 
utgjør kr – 25 232.  

 

Vi har utført følgende kontrollhandlinger:   

a) minst 30% av utgiftene på stikkprøvebasis er tilfredsstillende dokumentert 

b) Kontrollert at bilagene finnes og at de er ført korrekt i regnskapet på prosjektets 

kostnadssted eller prosjektnummer 

c) Påsett at utgiftene forekom innen tilskuddsperioden 

d) Kontrollert om noen av kostnadene skiller seg ut, enten i størrelse eller av type, eller 

som ikke fremstår som gyldige og naturlige, sett i sammenheng med formålet med 

tilskuddet  

 

Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

a) vi har på stikkprøvebasis kontrollert 36% av kostnadene knyttet til prosjektet og funnet 

at disse er tilstrekkelig dokumentert 

b) vi har på stikkprøvebasis funnet at det foreligger underliggende dokumentasjon på 36% 

av kostnadene samt at disse kostnadene er ført korrekt i regnskapet og på prosjektets 

prosjektnummer 

c) Vi har funnet at utgiftene forekom innen perioden 25.05.2018-31.12.2019. 

d) vi har på stikkprøvebasis funnet at ingen av kostnadene skiller seg ut eller fremstår som 
ugyldige eller unaturlige sett i sammenheng med formålet med tilskuddet 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale  
BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet 
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet 
for at forbundets utgifter 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 uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i første avsnitt, 

og skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er beregnet på Sparebankstiftelsen 

DNB.  

 

Oslo 

BDO AS 

 

 

 

 

Øyvind Hjemgård  

Statsautorisert revisor 

(Elektronisk signert) 
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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." 

Øyvind Hjemgård
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-2146438
IP: 188.95.xxx.xxx
2020-02-28 13:59:06Z
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{"documentKey":"DB3QS-ZEX77-XWIP5-I4M38-OLPV7-MUOEE","signatures":[{"signatureLines":[{"role":"partner","onBehalfOf":"BDO AS"}],"signerSerial":"9578-5999-4-2146438","signTime":"2020-02-28T13:59:06Z","signerName":"?yvind Hjemg?rd","signedDataFile":"3fec1896abb82948.xml","validations":[],"dataFile":"3fe0e706ea35eb1d.p7s","type":"bankid_no","ip":"188.95.241.209"}],"version":"1.2"}


Beretning
            DB3QS-ZEX77-XWIP5-I4M38-OLPV7-MUOEE
            SHA-256
            48903db3fc2b14b998685aa474796fc6101d41e99c61cb448c7977e1d2a46182
            
                                    
                                                    BDO AS
                                                                            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: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
 ========================= ================== ================ =================================================================================== 
  Time                      Name               IP               Activity                                                                           
 ========================= ================== ================ =================================================================================== 
  2020-02-27 13:23:09 UTC   Anne Linn Tystad   188.95.241.209   The document was created                                                           
  2020-02-27 13:23:10 UTC   Anne Linn Tystad   188.95.241.209   The document was viewed                                                            
  2020-02-27 13:27:05 UTC   Anne Linn Tystad                    A signing request email was sent to "?yvind Hjemg?rd" at "oyvind.hjemgard@bdo.no"  
  2020-02-28 13:58:14 UTC   ?yvind Hjemg?rd    188.95.241.209   The document was viewed by the signer                                              
  2020-02-28 13:58:22 UTC   Penneo system      188.95.241.209   The document was viewed                                                            
  2020-02-28 13:58:22 UTC   Penneo system      188.95.241.209   The document was viewed                                                            
  2020-02-28 13:58:22 UTC   Penneo system      188.95.241.209   The document was viewed                                                            
  2020-02-28 13:59:07 UTC   Penneo system      188.95.241.209   The document signing process was completed                                         
  2020-02-28 13:59:07 UTC   ?yvind Hjemg?rd    188.95.241.209   The signer signed the document as partner                                          
 ========================= ================== ================ =================================================================================== 


		2020-02-28T13:59:31+0000
	Original document certified by Penneo




