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øvrige  informasjonen   inneholder   vesentlig   feilinformasjon,   er   vi   pålagt   å  rapportere   dette   i  

revisjonsberetning en.  

Det  er  ingenting  å  rapportere  i  så  måte.

Fondsledelsen s og  det  overordnede   departementets   ansvar   for  årsregnsk apet  

Tolletatens   ledelse   er   ansvarlig   for   å  utarbeide   et  årsregnskap   som  gir   et  dekkende   bilde   i  samsvar   med  
regelverket   for   økonomistyring   i  staten.  Tolletatens   ledelse   er   også   ansvarlig   for   å  etablere   den   interne  

kontrollen   som  de   mener   er  nødvendig   for   å  kunne   utarbeide   et  årsregnskap   som  ikke  inneholder   vesentlig  
feilinformasjon,   verken   som  følge   av   misligheter  eller   utilsiktede  feil.

Det  overordn ede   departementet   har   det  overordne de   ansvaret   for   at  fondet   rapporterer   relevant   og   pålitelig  

resultat- og  regnskapsinformasjon   og  har   forsvarlig   internkontroll.

Rik srevisjonens   oppgaver   og  pl ik ter  ved  revisjonen   av  årsregnsk apet

Målet  med   revisjonen   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  gir  uttrykk  for   Riksrevisjonens   konklusjon.  Betryggende   sikkerhet  er  et  høyt   sikkerhetsnivå,   men  det   er  

ingen   garanti   for   at  en  revisjon   som  er   utført   i  samsvar   med  lov   om  Rik srevisjonen,   instruk s  om  
Rik srevisjonens   virk somhet  og   internasjonale   standarder   for   offentlig   finansiell   revisjon,   alltid  vil   avdekke  

vesentlig   feilinformasjon   som  eksisterer.  Feilinformasjon   kan   oppstå  som  følge   av   misligheter   eller   utilsiktede  
feil.  Feilinformasjon   blir  ansett  som  vesentlig   dersom   den,  enkeltvis   eller   samlet,  med  rimelighet   kan  
forventes   å  påvirke   de   beslutningene   brukere   treffer   på   grunnlag   av   årsregnskapet.

Vi  utøver   profesjonelt   skjønn   og  utviser   profesjonell   skepsis  gjennom   hele   revisjonen,  i  samsvar   med  lov   om  
Rik srevisjonen,   instruk s  om  Rik srevisjonens   virk somhet  og   internasjonale   standarder   for   offentlig   finansiell  

revisjon.

Vi  identifiserer   og   anslår   risikoene   for   vesentlig   feilinformasjon   i  årsregnskapet,   enten   den   skyldes  
misligheter  eller   utilsiktede  feil.   Videre   utformer   og   gjennomfører   vi   revisjonshandling er   for   å  håndtere   slike  

risikoer   og  innhenter   tilstrekkelig  og   hensiktsmessig  revisjonsbevis   som  grunnlag   for   vår   konklusjon.   Risikoen  
for   at  vesentlig   feilinformasjon   ikke  blir  avdekket,   er  høyere   for   feilinformasjon   som  skyldes  misligheter,   enn  

for   feilinformasjon   som  skyldes  utilsiktede  feil.   Grunnen   til  det  er  at  misligheter   kan   innebære   samarbeid,  
forfalskning,   bevisste   utelatelser,   feilpresentasjoner   eller   overstyring   av   intern   kontroll.

Vi  gjør   også   følgende:

opparbeider   oss  en   forståelse   av   den   interne   kontrollen   som  er   relevant   for   revisjonen,   for   å  utforme  
revisjonshandlinge r   som  er  hensiktsmessige  ut  fra   omstendighetene,   men   ikke  for   å  gi  uttrykk  for   en  
mening   om   hvor   effektiv   virksomhetens   interne   kontroll  er
evaluerer   om   regnskapsprinsippene   som  er  brukt,  er   hensiktsmessige,  og  om  tilhørende   opplysninger  
som  er  utarbeidet   av   ledelsen,   er   rimelige
evaluerer   den   totale   presentasjonen,   strukturen   og   innholdet   i  årsregnskapet ,   inkludert  
tilleggsopplysningene
evaluerer   om   årsregnskapet   representerer   de  underliggende   transaksjonene   og  hendelsene   på  en   måte  
som  gir  et  dekkende   bilde   i  samsvar   med   regelverket   for   økonomistyring   i  staten

Vi  kommuniserer   med  ledelsen,   blant  annet   om   det  planlagte   omfanget   av   revisjonen   og   når  
revisjonsarbeidet   skal  utføres.   Vi  vil   også  ta  opp   forhold   av   betydning   som  er   avdekket   i  løpet   av   revisjonen,  

for   eksempel   svakheter   av   betydning   i  den   interne   kontrollen,   og   informerer   det   overordned e   departementet  
om  dette.
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Når   det  gjelder   forholdene   som  vi   tar  opp   med   ledelsen   og   informerer   det  overordned e   departementet   om,  

tar  vi   standpunkt   til  hvilke   som  er  av   størst  betydning   ved   revisjonen   av   årsregnskapet,   og   avgjør   om   disse  
skal  regnes   som  sentrale   forhold   ved   revisjonen.   De   beskrives   i  så  fall   i  et  eget   avsnitt   i  
revisjonsberetning en,   med  mindre   lov   eller   forskrift   hindrer   offentliggjøring.   Forholdene   omtales   ikke  i  

beretningen   hvis   Riksrevisjonen   beslutter   at  det  er   rimelig   å  forvente   at  de   negative   konsekvensene   av   en  
slik  offentliggjøring   vil   være   større   enn   offentlighetens   interesse  av   at  saken  blir   omtalt.  Dette  vil   bare   være  

aktuelt  i  ytterst  sjeldne   tilfeller.

Oslo; 09.07.2021

Etter  fullmakt

Åse  Kristin  Berglihn   Hemsen

ekspedisjonssjef Ole  Husebø   Schøyen
avdelingsdirektør

Beretningen er  godk jent  og   ek spedert  digitalt
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