
Noter Regnskap2018 Budsjett 2018 Avvik Regnskap 2017

Inntekter

Medlemskontingent 3 28 600 36 800 8 200 31 400

Kontingent institusjonelt medlemsskap 3 12 000 14 000 2 000 13 000

Tilskudd fra Tekna 4 23 537 30 000 6 463 15 840

Samfunnsmidler 0 10 000 10 000 0

Inntekter egne kurs 0 0 0 -2 500

Sum Inntekter 64 137 90 800 26 663 57 740

Kostnader

Adm.Godtgjørelse Tekna 5 320 0 -5 320 0

Revisjon 5 9 750 9 500 -250 9 500

Styrets Utgifter 6 990 13 000 6 010 6 507

Medlemsmøter 4 23 537 50 000 26 463 15 840

Streaming pr. gang 0 6 000 6 000 0

Årsmøte 1 237 1 500 263 1 500

Gaver 0 5 000 5 000 0

Reklamemateriell 0 5 000 5 000 0

Tapsføring deltakeravgift 700 0 -700 0

Diverse prosjekter 0 0 0 20 000

Riesekostnader forelesere 0 10 000 10 000 0

Sum Kostnader 47 534 100 000 52 466 45 982

Finansposter

Renteinntekter 118 0 -118 133

Sum Finansposter 118 0 -118 133

TOTALT RESULTAT 6 16 721 -9 200 -25 921 11 891
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Årsregnskap 2018

Noter:

1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i 

regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. 

Foreningen har ikke hatt ansatte i løpet av året.

2 Løpende mellomværende med Tekna pr. 31.12.2018

3 Medlemskontingent omfatter både bedrifts- og personmedlemskap.

Pr. 31/12/18 har foreningen 545 medlemmer.

Det er en netto nedgang på 41 medlemmer siste år.

 

4 Det er budsjettert med kr 30.000 i tilskudd fra Tekna.

Foreningen har hatt kr 23.537 i kostnader på medlemsmøter/aktiviteter i 2018.

Dette er kostnader som dekkes av tilskudd fra Tekna. Mottatt tilskudd 2018 er kr 23.537.

5 Det er kostnadsført honorar til revisor med kr 9.750 i  2018.

6 Egenkapital pr. 01.01. 170 912          

Årets resultat 16 721            

Egenkapital pr. 31.12. 187 633          

Forum for Teknologi og utviklingssamarbeid
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid' årsregnskap. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2018 

• Resultatregnskap for 2018 

• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og gir et rettvisende bilde av 

organisasjonens finansielle stilling per 31. 

desember 2018, og av dets resultater for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 

samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og 

har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 

herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 

legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
H

V0
LG

-O
I7

D
G

-E
XH

U
B-

3U
XC

8-
Z5

U
EX

-N
K4

7X



 
 

Uavhengig revisors beretning Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid - 2018  side 2 av 2 
 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

BDO AS 

 

Erik Lie 

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." 

Erik Helge Lie
Partner
Serienummer: 9578-5995-4-155606
IP: 188.95.xxx.xxx
2019-04-02 16:34:03Z
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