
REVISORBEKREFTELSE 
 
 
 
 
Rapport om resultat av avtalte kontrollhandlinger vedrørende tilskudd til 
opplæringsstillinger 
 
Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende søknadsskjema 
fra rederiet/selskapet:  
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Rederiets/selskapets navn 
 
Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". 
Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av informasjon som rederiet/selskapet har 
gitt til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vedrørende tilskudd til opplæringsstillinger, sammen med vedlagte 
søknadskjema, og oppsummeres som følger: 
 
 
1. Antall personer  
Vi har kontrollert at antall personer som er omfattet av ordningen stemmer med lister fra rederiets personalsystem 
eller tilsvarende dokumentasjon. 
 
2. Kontroll av fartstid 
Vi har kontrollert og summert antall dager om bord mot lister fra rederiets personalsystem eller tilsvarende 
dokumentasjon 
 
3. Inndeling i stilling 
Vi har kontrollert inndeling i stillingskategorier slik det fremgår av søknadsskjema henholdsvis mot 
lærlingkontrakter for lærlinger og mot ansettelseskontrakter for kadetter og junioroffiserer. 
 
Vi har i tillegg kontrollert på stikkprøvebasis om antall personer er riktig kategorisert i forhold til om det mottas 
tilskudd fra Sjøfartsdirektoratet etter tilskuddsordningen Forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til 
sjøs. I søknadskjemaet skal fartstiden oppgis i dager og det skal spesifiseres om fartøyet får tilskudd fra 
tilskuddsordningen (Innenfor tilskuddsordningen) eller ikke (Utenfor tilskuddsordningen). 
 
4. Fartøyer med lengde mindre enn 24 meter 
Dersom det fartøy det er søkt for er under 24 meters lengde, er det kontrollert at eget skjema for godkjenning er 
sendt med og korrekt fylt ut.  
Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at antall personer er korrekt. 
b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at opplysningene om antall dager om bord er korrekt 
c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at opplysningene om inndeling i stilling og kategori er korrekt. 

 
Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med 
revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at vedlagte søknadsskjema ikke inneholder 
vesentlige feil. 
 
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll av 
rapporten til selskapet i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og 
blitt rapportert til dere. 
 
Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt, og skal ikke brukes til noe 
annet formål. Rapporten omfatter bare de konkrete forhold som er beskrevet, og ikke regnskapene for 
rederiet/selskapet som helhet. 
 
 
………………..   ………………………………….  ……………………………….. 
Sted, dato   Revisjonsfirma (org.nr.)   Statsautorisert/registrert revisor 
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