
 

 

 

 
 

 

 

Rapport om faktiske funn 

 

 
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt og listet opp nedenfor 

vedrørende HEF Akershus Regionlag for regnskapsåret 2022. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 

«Avtalte kontrollhandlinger». Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av nevnte forhold 

under og oppsummeres som følger: 

1. Vi har innhentet og kontrollert, på stikkprøvebasis, kostnadsbilag under driftskostnader, herunder 
lønnssensitive konto, og har påsett at disse er behandlet i tråd med gjeldende regulativer. 

2. Vi har foretatt en kostnadsanalyse av foreningens driftskostnader i 2022 opp mot 2021. Vesentlige 
endringer er det innhentet forklaring på.  

3. Vi har påsett at bank er avstemt og at det ikke foreligger vesentlige åpne og gamle avstemmingsposter. 
4. Vi har innhentet oversikt over innberettet lønn og påsett at denne er avstemt mot bokførte lønnsutgifter. 
5. Vi har påsett at bokført skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift per 31.12.22 er avstemt mot rapporterte tall 

for 6 termin. I tillegg har vi påsett at det foreligger dekning for avsatt forskuddstrekk i foreningens 
skattetrekkskonto i bank per 31.12.22. 

6. Vi har påsett korrekt innrapportering av utbetalt honorar over og under kr 10.000 

Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

a. Med hensyn til punkt 1 har vi ikke funnet noen vesentlige avvik.  
b. Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at ledelsens forklaring på vesentlige endringer fra i fjor er rimelig. 
c. Med hensyn til punkt 3, 4 og 5 konstaterte vi at dette var tilfredsstillende avstemt uten vesentlige avvik.  
d. Med hensyn til punkt 6 konstaterte vi at dette var i orden. 

 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med 

revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at årsregnskapet 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 de kontoer og poster som er spesifisert 

ovenfor og omfatter ikke regnskapene for som helhet. 

Oslo, 13.03.2023 

Grant Thornton Revisjon AS 

Anne-Jorun Oldereid 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 

Til styret i HEF Akershus Regionlag 
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