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Til årsmøtet i Hedmark skøytekrets 

 

Valgt revisors beretning for 2021 

 
 
Uttalelse om årsregnskapet 
Vi har revidert årsregnskapet for Hedmark skøytekrets i henhold til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.  
 
Årsregnskapet for regnskapsåret 2021 viser et overskudd på kr 28 086. 

Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 
Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bestemmelsene. 

Konklusjon 
Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler i regnskapet.  
 
Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og at 
årsregnskapet for 2021 kan fastsettes som Hedmark skøytekrets årsregnskap for 2021. 

 
 
 
 
Sandberg Revisjon AS 
 

Silje Vesterbekkmo 

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." 

Silje Marie Vesterbekkmo
Partner
På vegne av: Sandberg Revisjon AS
Serienummer: 9578-5997-4-408821
IP: 81.166.xxx.xxx
2022-02-20 19:44:07 UTC

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
X5

3D
U

-H
BM

ZU
-M

8O
1J

-X
AO

D
7-

XW
N

U
H

-D
Q

Q
Z4


	Valgt revisors beretning for 2021


{"documentKey":"X53DU-HBMZU-M8O1J-XAOD7-XWNUH-DQQZ4","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-02-20T19:44:07Z","subtype":null,"ip":"81.166.4.126","signatureLines":[{"role":"partner","onBehalfOf":"Sandberg Revisjon AS"}],"dataFile":"3fcf14a4fa37865c.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fdf843c335998ba.xml","signerSerial":"9578-5997-4-408821","type":"bankid_no","signerName":"Silje Marie Vesterbekkmo"}]}



 ========================= ========================== ============== ============================================ 
  Time                      Name                       IP             Activity                                    
 ========================= ========================== ============== ============================================ 
  2022-02-20 19:41:49 UTC   Silje Vesterbekkmo         81.166.4.126   The document was created                    
  2022-02-20 19:41:50 UTC   Silje Vesterbekkmo         81.166.4.126   The document was viewed                     
  2022-02-20 19:42:45 UTC   Silje Marie Vesterbekkmo   81.166.4.126   The document was viewed by the signer       
  2022-02-20 19:42:46 UTC   Silje Vesterbekkmo         81.166.4.126   The document was viewed                     
  2022-02-20 19:44:07 UTC   Penneo system              81.166.4.126   The document signing process was completed  
  2022-02-20 19:44:07 UTC   Silje Marie Vesterbekkmo   81.166.4.126   The signer signed the document as partner   
 ========================= ========================== ============== ============================================ 
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                                                                            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: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            		2022-02-20T19:45:02+0000
	Original document certified by Penneo




