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Til styret i Merkur Regnskap SA

Uavhengig bekreftelse av foretakets risikostyring og
internkontrollgjennomgang
Vi har i henhold til ”Forskrift om risikostyring og internkontroll” av 22. september 2008 kontrollert daglig
leders rapport, datert 16. februar 2022, til foretakets styre om risikostyringen og den interne kontrollen
for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2021, og om rapporten bygger på de risikovurderinger
som er foretatt.
Styret og daglig leders ansvar
Styret er ansvarlig for at foretaket har hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll.
Daglig leder er ansvarlig for å:
•
•
•
•
•

sørge for å etablere en forsvarlig risikostyring og internkontroll på basis av en vurdering av
aktuelle risikoer etter retningslinjer fastsatt av styret,
følge opp endringer i foretakets risikoer løpende,
påse at foretakets risikoer er forsvarlig ivaretatt i samsvar med styrets retningslinjer
gi styret relevant og tidsriktig informasjon som er av betydning for foretakets risikostyring og
internkontroll, herunder informasjon om nye risikoer og
påse at foretakets risikostyring og internkontroll er dokumentert og blir gjennomført og
overvåket på en forsvarlig måte.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetskontroll
(ISQC 1) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte
retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende
lovmessige og regulatoriske krav.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave i henhold til forskriften er å avgi en uavhengig uttalelse til styret om hvorvidt foretakets
risikovurderinger, den oppsummerende vurderingen av internkontrollen og dokumentasjonen av
vurderingene er i henhold til forskriften, og om foretakets rutiner sikrer at den samlede vurderingen av
risikosituasjonen som er forelagt styret, bygger på de risikovurderinger som er foretatt.
Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon”. Standarden krever at vi planlegger og utfører handlinger for å oppnå betryggende
sikkerhet for at foretaket har gjennomført risikovurderingen, vurdert gjennomføringen av
internkontrollen og dokumentert dette. Standarden krever videre at vi skal kontrollere utvalgte deler av
materialet som daglig leders rapport om risikostyring og internkontroll bygger på, herunder om det er

samsvar mellom daglig leders rapport og det underliggende materialet. Vårt attestasjonsoppdrag har
omfattet handlinger knyttet til foretakets vurderinger og rapportering for å kunne attestere at de er
gjennomført i henhold til forskriften, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten og
kvaliteten av selskapets interne kontroll.
Etter vår mening er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening:
• er det foretatt risikovurderinger i henhold til forskriften § 6 annet ledd
• er det foretatt oppsummerende vurdering av internkontrollen i henhold til forskriften § 7 annet
ledd
• foreligger dokumentasjon i henhold til forskriften § 8
• sikrer foretakets rutiner at den samlede vurdering av risikosituasjonen som er forelagt styret,
bygger på de risikovurderingene som er foretatt.
Begrensning i distribusjon
Denne uttalelsen er utarbeidet med sikte på internt bruk, og kan ikke distribueres til tredjepart med
unntak av Finanstilsynet, uten vårt skriftlige samtykke.
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