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To The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT ON THE PROJECT ACCOUNT

Opinion
We have audited the project account of Det Europeiske Wergelandsenteret on the project UKR17 /0010 Supporting Educational Reforms in Ukraine 2017-21, for the period 1 December 2017 - 31
December 2018. The project account comprise statement of costs 31 December 2018 and note 1 which
describes the basis of the statement. The project account has been prepared by the management
using the principles described in note 1.
In our opinion, the project account of Det Europeiske Wergelandsenteret for UKR-17 /0010 Supporting
Educational Reforms in Ukraine 2017-21, as at 31 December 2018, is prepared, in all material respect,
in accordance with the principles described in note 1.
The total expenses for the project period is NOK 5 753 455.
Received grants for the project period is NOK 10 785 000.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices
generally accepted in Norway, including International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the
Audit of the Project Account section in our report. We are independent of the Company as required by
laws and regulations, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
Emphasis of Matter - Basis of Accounting and Restriction on Distribution
We draw attention to note 1 to the project account, which describes the basis of accounting. The
project account is prepared to give information to Norwegian Ministry of Foreign Affairs. As a result,
the project account may not be suitable for another purpose. Our report is intended solely for Det
Europeiske Wergelandsenteret and Norwegian Ministry of Foreign Affairs and should not be distributed
to other parties.
Responsibilities of Management for the Project Account
Management is responsible for the preparation, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation for a project account that is free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's Responsibilities for the Audit of the Project Account
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices
generally accepted in Norway, including ISAs, will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in
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aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of this project account.
As part of an audit in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices generally
accepted in Norway, including ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
•

identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due
to fraud or error. We design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.

•

obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

•

evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.

We communicate with those charged with governance, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.

Gjøvik, 5 April 2019
Deloitte ASK__
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State Authorised Public Accountant

Note: This translation from Norwegian has been prepared for information purposes only.
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Til Utenriksdepartementet

UAVHENGIG REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP

Konklusjon
Vi har revidert prosjektregnskapet for Det Europeiske Wergeland senteret for UKR-17 /0010 Supporting
Educational Reforms in Ukraine 2017-21, for perioden 1. desember 2017 til 31. desember 2018.
Prosjektregnskapet består av oppstilling over kostnader frem til 31. desember 2018 og note 1 som
beskriver grunnlaget for utgiftsoppstillingen. Prosjektregnskapet er utarbeidet av ledelsen ved bruk av
prinsippene beskrevet i note 1.
Etter vår mening er det medfølgende prosjektregnskapet for Det Europeiske Wergelandsenteret for
UKR-17 /0010 Supporting Educational Reforms in Ukraine 2017-21, for perioden 1. desember 2017 til
31. desember 2018, i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med prinsippene beskrevet i note 1.
De totale prosjektkostnadene utgjør i perioden kr 5 753 455.
Mottatte tilskudd i perioden er kr 10 785 000.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
prosjektregnskapet». Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Presisering - Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon
Vi gjør oppmerksom på note 1 til prosjektregnskapet, som beskriver grunnlaget for
regnskapsavleggelsen. Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til Utenriksdepartementet.
Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet
på ledelsen i Det Europeiske Wergelandsenteret og Utenriksdepartementet og skal ikke distribueres til
andre parter.
Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen
finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
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den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på prosjektregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 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.

•

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 Selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
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.

Gjøvik, 5. april 2019
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Bård Mamelund
Statsautorisert revisor

