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Revisjon av årsregnskapet for Velferdsfondet for tollvesenet 2021

Vedlagt følger revisjonsberetningen for Velferdsfondet for tollvesenets årsregnskap for 2021.

Riksrevisjonen har revidert virksomhetens årsregnskapsoppstillinger i samsvar med lov og instruks om

Riksrevisjonens virksomhet og intemasjonale standarder for offentlig revisjon.

Offentliggjøring av revisjonsberetning
Revisjonsberetningen inneholder Riksrevisjonens konklusjon på gjennomført revisjon av
årsregnskapsoppstillingene og våre uttalelser om «øwig informasjon» og «øvrige forhold». Denne
revisjonsberetningen omfattes ikke av bestemmelsen om utsatt offentlighet i lov om Riksrevisjonen 5 18 2. ledd.

Revisjonsberetningen skali samsvar med Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.3.3 publiseres på
virksomhetens nettsider sammen med årsrapporten.
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Åse Kristin Berglihn Hemsen
ekspedisjonssjef

Brevet er godkjent og ekspedert digitalt.
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0130 Oslo

Ole Husebø Schøyen
avdelingsdirektør

E-post Nettside Bankkonto Org.nr.
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Vår referanse 2021/00828-6

V

Riksrevisjonen

TOLLETATEN
Org. nr.: 974761343

Riksrevisjonens beretning
Konklusjon
Riksrevisjonen har revidert Velferdsfondet for tollvesenets årsregnskapsoppstillinger for regnskapsåret 1.

januar -31. desember 2021. Årsregnskapsoppstillingene består av ledelseskommentarer, oppstilling av

bevilgningsrappartering, fondsregnskap og noter, herunder sammendrag av Viktige regnskapsprinsipper.

Oppstilling av fondsregnskapet viser at resultatet av perioden er -857 399,95 kroner.

Etter Riksrevisjonens mening:

e oppfyller årsregnskapsoppstillingene gjeldende krav, og
e årsregnskapsoppstillingene gir et dekkende bilde av fondets inntekter og utgifter for 2021 og av

eiendeler og fondskapital per 31. desember 2021, i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten.å

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet
og intemasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon (ISSAI 2000-2899). Våre oppgaver og plikter i

henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen». Vi
er uaviengige av Velferdsfondet for tollvesenet slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og ISSAI
130 Code of Ethics utstedt av International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs
etikkregler), og vi har overholdt våre øwige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet

revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
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Øvrig informasjon i årsrapporten
Ledelsen i Tolletaten er ansvarlig for fondets informasjonen i øwig informasjon. Øviig informasjon består av
ledelseskommentarene (i del VI) og annen øwig informasjon (del I-V) i årsrapporten. Riksrevisjonens
konklusjon ovenfor om årsregnskapsoppstillingene dekker ikke informasjonen i øvig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapsoppstillingene er det vår oppgave å lese øwig informasjon i
om

årsrapporten. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øwige
informasjonen, årsregnskapsoppstillingene og kunnskapen vi har opparbeidet oss under revisjonen av

årsregnskapsoppstillingene, eller hvorvidt den ømige informasjonen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har
plikt til å rapportere dersom den ømige informasjonen fremstår som vesentlig feil.

Postadresse Kontoradresse Telefon E-post Nettsted Bankkonto Org.nr.
Postboks 6835 St Olavs plass Storgata 16 22 24 1000 postmottakØriksrev isjonen.no www.riksrev isjonen.no 7694 05 06774 974760843
0130 Oslo
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Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at den øvrige informasjonen i årsrapporten:

* er konsistent med årsregnskapsoppstillingene og
e inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende regelverk

Fondsledelsens og det overordnede departementets ansvar forårsregnskap
Tolletatens ledelse er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapsoppstillingene som gir et dekkende bilde i

samsvar med regelverket for økonomistyring i staten. Tolletatens ledelse er også ansvarlig for slik intern

kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide årsregnskapsoppstillingene som ikke inneholder

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Det overordnede departementet har det overordnede ansvaret for at fondet rapporterer relevant og pålitelig
resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig inter kontroll.

Riksrevisjonens oppgaver og plikter
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapsoppstillingene som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som gir uttrykk for Riksrevsjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om
Riksrevisjonens virksomhet og intemasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon, 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 de beslutningene brukerne foretar basert på årsregnskapsoppstillingene.

Som en del av revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og
internasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell
skepsis gjennom hele revisjonen. tillegg:

* identifiserer og vurderer wirisikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapsoppstillingene, enten det

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revsjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår

konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er

høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

e opparbeider Vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en

mening om effektiviteten av fondets inteme kontroll.
e evaluerer M om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om tilhørende

noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
0 evaluerer v den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapsoppstillingene, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapsoppstillingene gir uttrykk for 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 utveksler også informasjon om forhold av betydning som Vi har avdekket i

løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen, og informerer
det overordnede departementet om dette.

Oslo; 24.06.2022



Etter fullmakt

Åse Kristin Berglihn Hemsen

ekspedisjonssjef

Beretningen er godkjent og ekspedert digitalt

Ole Husebø Schøyen
avdelingsdirektør
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