Tilskuddsåret 2017

Særattestasjon fra revisor
Iht. ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger
Vedrørende tilskudd til nasjonalt og internasjonalt arbeid til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 846, post 70 og 79

Oppdraget er utført av:

__________________________________________________
(registrert/statsautorisert revisors navn og firmatilhørighet)

For organisasjon:

__________________________________________________

1. Om erklæringen
Formålet med denne attestasjonen er å skape tillit til organisasjonens avgitte informasjon,
herunder å gi tilskuddsmyndigheten et innblikk i organisasjonens system for registrering av
opplysningene i søknaden. Formålet er også at revisor skal se om nødvendig dokumentasjon
befinner seg i organisasjonens sentralledd.

Bekreftelse fra revisor
Undertegnede har lest og satt seg inn i kapittel 2, 6 og 7 i Forskrift om tilskudd til
frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 med endringer
av 15. september 2009 og endringer av 1. desember 2014 – kryss av om så er tilfelle



2. Underliggende kontrollhandlinger
Ved lokal innkreving av kontingent, svar på spørsmål A. Ved sentral innkreving av kontingent
svar på spørsmål B. Spørsmål C skal besvares uansett.

A

JA

NEI

Inneholder medlemslistene fra lokallagene informasjon i henhold til
forskriften § 25 fjerde ledd (navn, adresse, fødselsår og om medlemmene
har betalt kontingent for grunnlagsåret)? (Revisor skal basere sitt svar på
en stikkprøvekontroll (maks 5 lokallag), og skal nedenfor eller i eget
vedlegg beskrive hvordan denne er gjennomført og resultatene av den.
Revisor må beskrive hva slags type informasjon de enkelte
medlemslistene inneholdt.)





Sted:

Dato:

/

…..……………………………..
(revisors signatur)

-
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B

JA

NEI

Er det mulig å finne frem til kontingentinnbetaling for de tellende
medlemmene i medlemsregisteret (bank-/postgiro-bilag, OCR-datafiler,
sms-lister, dokumentasjon for kontant innbetaling eller lignende)?
(Revisor skal basere sitt svar på en stikkprøvekontroll (maks 10
medlemmer), og må beskrive hvordan denne er gjennomført og
resultatene nedenfor eller i eget vedlegg. Revisor må beskrive om det
var mulig å finne den enkelte kontingentinnbetalingen, og om
innbetalingen, eventuelt sammen med annen dokumentasjon, klart viste
at det var betalt kontingent for medlemmet og hvilket år den var betalt
for.)









C
Er tilskudd som er gitt etter forskriften og utbetalt i grunnlagsåret,
spesifisert i årsregnskapet eller note til dette?

Sted:

Dato:

/

…..……………………………..
(revisors signatur)

-
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Sted:

Dato:

/

…..……………………………..
(revisors signatur)

-

