Til Preem Norge AS

Rapport om faktiske funn
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende Preem
Norge AS' (Preem) bærekraftsegenskaper i solgt biodrivstoff. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med
ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger".
Med “bærekraftsegenskaper” menes i dette oppdraget klimagassreduksjon, opprinnelsesland råstoff og
råstofftype. Som utgangspunkt for handlingene har vi innhentet:
•

Rapport (“Uavhengig verifikasjon av rapportering av bærekraftskriterier for biodrivstoff og
flytende biobrensel, i perioden fra 1. januar til 31. desember 2019”, verifikasjonsid 2019.0181)
fra Preem til Miljødirektoratet. Rapporten inneholder informasjon om omsatt bærekraftig
biodrivstoff fordelt på ulike partier, som differensieres med henholdsvis ulike
bærekraftsegenskaper (Rapporten).

•

38 rapporter med informasjon om solgte volumer biodrivstoff utstedt av Preem til selskapets
kunder (Kunderapportene).

Handlingene ble utført med det formål å bistå dere i vurderingen av riktigheten av rapporterte
bærekraftsegenskaper i solgt biodrivstoff til Preems kunder i 2019:
1.

Vi har kontrollert at bærekraftsegenskapene i Kunderapporter ikke overstiger
bærekraftsegenskapene i Rapporten. Dersom de akkumulerte volumene fra Kunderapportene
overstiger volumene fra ett eller flere av partiene med bærekraftig biodrivstoff i Rapporten, vil
dette fremgå av våre funn nedenfor.

Vi rapporterer våre funn her: Med hensyn til punkt 1 har vi ikke avdekket avvik.
Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at den bokførte
omsetningen for perioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019 ikke inneholder vesentlige feil.
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap
og blitt rapport til dere.
Denne rapporten er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne
rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun
de kontrollhandlinger som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for Preem Norge AS
som helhet.
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