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Revisjon av årsregnskapet for Spesialenheten for politisaker2016
Vedlagt følger revisjonsberetningen for Spesialenheten for poiitisakers årsregnskap for 201 6.

Riksrevisjonen har revidert virksomhetens regnskap i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og
internasjonale standarder for offentlig revisjon.

Offentliggjøring av revisjonsberetning
Revisjonsberetningen er Riksrevisjonens konklusjon på gjennomført finansiell revisjon. Denne revisjonen
omfattes ikke av bestemmelsen om utsatt offentlighet i lov om Riksrevisjonen § 18 2. ledd.

Riksrevisjonen vil derfor oppfordre til at revisjonsberetningen publiseres sammen med årsregnskapet.

Etter fullmakt

Tor Digranes
ekspedisjonssjef Stein Jahren

avdelingsdirektør

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Riksrevisjonens beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Riksrevisjonen har revidert Speslalenheten for politisakers årsregnskap for 2016. Årsregnskapet består av
ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgnings- og artskonto rapporten n g og virksom hefsregnskap,
inklusive noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet per 31. desember 2016.

Etter Riksrevisjonens mening gir Spesialenheten for politisakers årsregnskap et rettvisende bilde av
virksomhetens disponible bevilgninger, inntekter og utgifter i 2016 og av mellomværende med statskassen
per 31. desember 2016, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring. Vi mener videre at
årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat for 2016 og av eiendeler, gjeld og statens
kapital per 31. desember 2016, i samsvar med statlige regnskapsstandarder (SRS).

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet
og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000-2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er
uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI
30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs etikkregler), og vi har overholdt
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene og (NTOSAIs etikkregler. Etter Riksrevisjonens
oppfatning er det innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon i årsrapporten
Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VI) og øvrig informasjon (del 1-V).
Riksrevisjonens uttalelse om revisjonen av årsregnskapet og uttalelsene om etterleveise av administrative
regelverk dekker ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del 1-V), og vi attesterer ikke denne informasjonen.

l forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det revisors oppgave å lese øvrig informasjon i
årsrapporten. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon
og årsregnskapet, kunnskapen opparbeidet under revisjonen, eller hvorvidt den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom det konkluderes med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er Riksrevisjonen pålagt å rapportere dette i revisjonsberetningen.

Det er ingenting å rapportere i så henseende.
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Ledelsens og overordnet departements ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med regelverk for
økonomistyring i staten, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS). Ledelsen er også ansvarlig for å
etablere den interne kontrollen som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Overordnet departement har det overordnede ansvar for at virksomheten rapporterer relevant og pålitelig
resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll,

Riksrevisjonens oppgaver og plikter
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 utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens
virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (iSSAi 1000-2999) 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 beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og
ISSAI 1000-2999, utøver revisor profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen.

Revisor identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Revisjonshandlinger utformes og gjennomføres for å håndtere slike risikoer,
og tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis innhentes som grunnlag for revisors konklusjon. Risikoen
for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket er høyere enn for feilinformasjon
som skyldes utilsiktede feil. Dette skyldes at misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste
utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll.

Revisor gjør også følgende:

• opparbeider en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll

• evaluerer hensiktsmessigheten av regnskapsprinsippene som er brukt, og rimeligheten av
regnskapsestimater og tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen

• evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, herunder
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde

Revisor kommuniserer med ledelsen, og informerer overordnet departement, blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Revisor vil også kommunisere om
forhold av betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, herunder eventuelle svakheter av betydning i
den interne kontrollen.

Av de forholdene som kommuniseres med ledelsen, og som overordnet departement blir informert om, tar
revisor standpunkt til hvilke som er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet, og avgjør om disse
regnes som sentrale forhold ved revisjonen. Disse beskrives i så tilfelle under eget avsnitt i
revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene omtales ikke i
beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at de negative konsekvensene av en slik offentliggjøring med
rimelighet må fon/entes å være større enn offentlighetens interesse av at saken blir omtalt. Dette vil bare
være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller.

Dersom Riksrevisjonen gjennom revisjon av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på
administrative regelverk for økonomistyring, gjennomføres utvalgte revisjonshandlinger for å kunne gi
uttalelse om hvorvidt det er vesentlige brudd på disse.
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Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring
Vi gir en uttalelse med moderat sikkerhet på om vi er kjent med forhold som tilsier at virksomhetens
disponering av beviigningene i vesentlig grad er i strid med administrative regelverk for økonomistyring.
Uttalelsen bygger på ISSAI 4000-serien for etterievelsesrevisjon. Moderat sikkerhet for uttalelsen oppnås
gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi finner nødvendig.

Basert på revisjon av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI 4000-
serien, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med
administrative regelverk for økonomistyring.

Oslo; 28.04.2017

Etter fullmakt

Tor Digranes
ekspedisjonssjef Stein Jahren

avdelingsdirektør

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur


