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Termini ta’ Referenza għal Rapport Indipendenti tas-Sejbiet Fattwali dwar l-ispejjeż 
ikklejmjati taħt xi Ftehim ta’ l-Għotja ERC iffinanzjat permezz tas-Seba’ Programm Kwadru 
(FP7) 

Dawn li ġejjin huma t-termini ta’ referenza (‘ToR’) li dwarhom <isem il-Benefiċarju> ‘il-Benefiċarju’ 
jaqbel li jingaġġa <isem il-kumpanija ta' l-awditjar> 'l-Awditur' biex jagħti rapport indipendenti tas-
sejbiet fattwali dwar Rendikont(i) Finanzjarju1 mħejji mill-Benefiċarju u biex jirrapporta 
b’konnessjoni ma' ftehim ta' l-għotja ERC iffinanzjat mill-Komunità Ewropea li jikkonċerna s-Seba' 
Programm Kwadru ta' Riċerka (FP7), li jikkonċerna < titolu u numru tal-ftehim ta' l-għotja ERC> (il-
'Ftehim ta' l-Għotja ERC'). Fejn il-‘Kummissjoni Ewropea’ tissemma’ f’dawn it-ToR dan jirreferi 
għall-kwalità tagħha bħala firmatarja tal-Ftehim ta’ l-Għotja ERC mal-Benefiċarju. Il-Komunità 
Ewropea mhix parti għal dan l-ingaġġ. 
1.1  Responsabbiltajiet tal-Partijiet fl-Ingaġġ 

‘Il-Benefiċarju’ jirreferi għall-entità ġuridika li qed tirċievi l-għotja u li ffirmat il-Ftehim ta’ l-Għotja 
ERC mal-Kummissjoni Ewropea. 

• Il-Benefiċarju hu responsabbli biex iħejji Rendikont Finanzjarju għall-Azzjoni ffinanzjata mill-
Ftehim ta’ l-Għotja ERC bi qbil ma’ dak il-ftehim u jagħtih lill-Awditur, u biex jaċċerta li dan ir-
Rendikont Finanzjarju jista’ jiġi rikonċiljat kif suppost mas-sistema tal-kontabilità u ż-żamma tal-
kontijiet tal-Benefiċarju u mal-kontijiet u r-rekords li hemm marbuta magħhom. Minkejja l-
proċeduri li jridu jsiru, il-Benefiċarju jibqa’ dejjem responsabbli u kontabbli għall-preċiżjoni tar-
Rendikont Finanzjarju. 

• Il-Benefiċarju hu responsabbli għar-rendikonti fattwali li se jgħinu lill-Awditur biex iwettaq il-
proċeduri speċifikati, u jrid jipprovdi lill-Awditur b’ittra ta’ rappreżentazzjoni miktuba li 
tappoġġja dawn ir-rendikonti, bid-data tidher sew u li turi l-perjodu kopert mir-rendikonti. 

• Il-Benefiċarju jaċċetta li l-abbiltà ta’ l-Awditur biex iwettaq il-proċeduri meħtieġa minn dan il-
kuntratt tiddependi effettivament fuq li l-Benefiċarju jagħti aċċess sħiħ u liberu għall-istaff tal-
Benefiċarju u għar-rekords tal-kontabilità u rekords oħra rilevanti. 

‘L-Awditur’ tirreferi għall-Awditur li hu responsabbli biex iwettaq il-proċeduri li qablu dwarhom kif 
speċifikat f'dawn it-ToR, u biex jissottometti rapport indipendenti tas-sejbiet fattwali lill-Benefiċarju. 

L-Awditur irid ikun indipendenti mill-Benefiċarju. 

• [Għażla 1: ħassar jekk mhux applikabbli] L-Awditur hu kwalifikat biex iwettaq l-awditjar 
statutarju tad-dokumenti tal-kontabilità skond id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar l-awditjar statutarju ta’ l-accounts annwali u l-accounts 
konsolidati, li jemendaw id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li jħassru d-
Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE jew regolamenti nazzjonali simili. 

• [Għażla 2: ħassar jekk mhux applikabbli] L-Awditur huwa Uffiċjal Pubbliku Kompetenti li lilu l-
awtoritajiet rilevanti nazzjonali tawh kapaċità ġuridika biex jawditja lill-Benefiċarju u ma ġiex 
involut fit-tħejjija tar-rendikonti finanzjarji. 

• Il-proċeduri li jridu jitwettqu huma speċifikati mill-Kummissjoni Ewropea u l-Awditur mhux 
responsabbli għal kemm huma adattati u xierqa dawn il-proċeduri. 

1.2 Suġġett ta’ l-Ingaġġ 

                                                 
1 Rendikont Finanzjarju f’dan il-kuntest jirreferi biss għall-Anness IV li permezz tiegħu l-Benefiċarju jikklejmja 
l-ispejjeż taħt il-Ftehim ta' l-Għotja ERC. 
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Is-suġġett ta’ dan l-ingaġġ huwa r-Rendikont Finanzjarju <interim jew finali; ħassar dak li ma 
japplikax> b’konnessjoni mal-Ftehim ta’ l-Għotja għall-perjodu li jkopri <dd Xahar yyyy sa dd Xahar 
yyyy>. 
1.3  Raġuni għall-Ingaġġ 
Il-Benefiċarju hu meħtieġ jissottometti lill-Kummissjoni Ewropea ċertifikat dwar ir-Rendikont 
Finanzjarju fil-forma ta’ rapport indipendenti tas-sejbiet fattwali magħmul minn awditur estern bħala 
sostenn għall-pagament mitlub mill-Benefiċarju taħt l-Artikolu II.4 tal-Ftehim ta' Għotja ERC. L-
Uffiċjal Awtorizzanti tal-Kummissjoni jitlob dan ir-Rapport għaliex hu jħallas l-ispejjeż mitluba mill-
Benefiċarju skond is-sejbiet fattwali f’dan ir-Rapport.  
 
1.4  Tip ta’ Ingaġġ u Għan 

Dan jikkostitwixxi ingaġġ biex isiru proċeduri speċifiċi li diġà kien hemm qbil dwarhom li 
jirrigwardaw rapport tas-sejbiet fattwali dwar l-ispejjeż ikklejmjati taħt il-Ftehim ta’ Għotja ERC.  

Peress li dan l-ingaġġ mhuwiex ingaġġ ta’ assikurazzjoni l-Awditur ma jipprovdix opinjoni dwar l-
awditjar u ma jagħti l-ebda assikurazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea tnissel l-assikurazzjoni tagħha 
billi tiġbed il-konklużjonijiet tagħha stess mis-sejbiet fattwali rrappurtati mill-Awditur dwar ir-
Rendikont Finanzjarju u t-talba għal pagament tal-Benefiċarju marbuta magħha. 

L-Awditur għandu jinkludi fir-Rapport tiegħu li ma jeżisti l-ebda kunflitt ta’ interess bejnu u bejn il-
Benefiċarju biex jistabbilixxi dan ir-Rapport, kif ukoll fl-ammont imħallas lill-Awditur talli provda r-
Rapport. 
1.5  Ambitu tax-Xogħol 
1.5.1 L-Awditur għandu jintrabat li jagħmel dan l-ingaġġ skond dan it-ToR u: 

- skond l-Istandard Internazzjonali dwar Servizzi Relatati (‘ISRS’) 4400 Ingaġġi biex jitwettqu l-
Proċeduri Miftiehma li jikkonċernaw l-Informazzjoni Finanzjarja kif promulgata mill-IFAC; 

- bi qbil mal-Kodiċi ta’ l-Etika ta’ l-Accountants Professjonali maħruġ mill-IFAC. Għalkemm ISRS 
4400 jipprovdi li l-indipendenza mhix rekwiżit għall-proċeduri ta' ingaġġ li dwarhom hemm qbil, 
il-Kummissjoni Ewropea tirrikjedi li l-Awditur jikkonforma wkoll mar-rekwiżiti ta' indipendenza 
tal-Kodiċi ta’ Etika għall-Accountants Professjonali. 

1.5.2 Ippjanar, proċeduri, dokumentazzjoni u evidenza 
L-Awditur għandu jippjana x-xogħol sabiex il-proċeduri jkunu jistgħu jsiru b’mod effettiv.  Għal dan 
il-għan hu jwettaq il-proċeduri speċifikati f’1.9 ta’ dawn it-Termini ta’ Referenza (‘Ambitu tax-
Xogħol - Format tar-Rapport Obbligatorju u Proċeduri li jridu Jitwettqu’)/u juża' l-evidenza miksuba 
minn dawn il-proċeduri bħala bażi għar-Rapport tas-sejbiet fattwali. 
 
1.6  Rappurtaġġ 
Ir-Rapport dwar is-sejbiet fattwali, li eżempju tiegħu jinsab mehmuż ma' dan it-ToR, għandu 
jiddeskrivi l-għan u l-proċeduri ta’ ingaġġ li dwarhom hemm qbil diġà sabiex il-Benefiċarju u l-
Kummissjoni Ewropea jkunu jistgħu jifhmu n-natura u l-kobor tal-proċeduri mwettqa mill-Awditur. L-
użu tal-format ta’ rappurtaġġ mehmuż bħala l-Anness V-A tal-Ftehim ta’ l-Għotja ERC huwa 
obbligatorju. Ir-Rapport għandu jkun miktub bl-ilsien indikat fl-Artikolu .4 tal-Ftehim ta’ l-Għotja. 
Skond l-Artikolu II.22 tal-Ftehim ta’ l-Għotja ERC, il-Kummissjoni Ewropea u l-Qorti ta’ l-Awdituri 
għandhom id-dritt jawditjaw kwalunkwe xogħol li jsir taħt il-proġett li għalih l-ispejjeż huma 
kklejmjati mill-Komunità, inkluż ix-xogħol marbut ma' dan l-ingaġġ. 

 

1.7 Żmien 
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Ir-Rapport għandu jiġi provdut sa [DATA]. 
 
1.8  Termini Oħra 

[Il-Benefiċarju u l-Awditur jistgħu jużaw din is-sezzjoni biex jaqblu dwar termini speċifiċi oħra bħal 
ħlas ta’ l-Awditur, spejjeż li ħarġu minn bwiethom, obbligi, liġi applikabbli, eċċ.] 



FTEHIM TA’ L-GĦOTJA ERC TAS-SEBA’ PROGRAMM KWADRU - ANNESS V-A-  

Sejbiet fattwali dwar l-Ispejjeż   5

 

1.9 Ambitu tax-Xogħol – Format Obbligatorju tar-Rapport u Proċeduri li jridu 
Jitwettqu 
Rapport Indipendenti tas-Sejbiet Fattwali dwar l-ispejjeż ikklejmjati taħt xi Ftehim ta’ l-Għotja 
ERC iffinanzjat taħt is-Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka (FP7) 

Irid jiġi pprintjat fuq karta bid-dettalji ta’ l-Awditur 
 
<Isem ta’ kuntatt tal-persuna(/i)>, <Pożizzjoni> 
<Isem il-Benefiċarju> 
<Indirizz> 
<dd Xahar yyyy> 
Bi qbil mal-kuntratt tagħna datat <dd Xahar yyyy> bl-<isem tal-Benefiċarju> “il-Benefiċarju” 
u t-termini ta’ referenza mehmuża miegħu (annessi ma’ dan ir-Rapport), aħna nipprovdu ir-
Rapport Indipendenti tagħna dwar is-Sejbiet Fattwali (“ir-Rapport”), kif speċifikat hawn taħt. 
 
Għan 
 
Aħna [l-isem ġuridiku tal-kumpanija ta’ l-awditjar], stabbiliti fi [indirizz 
sħiħ/belt/stat/provinċja/pajjiż]rappreżentati għall-firma ta’ dan ir-Rapport minn  [[isem u funzjoni ta’ 
rappreżentant awtorizzat] għamilna l-proċeduri li dwarhom kien hemm qbil dwar l-ispejjeż dikjarati fir-
Rendikont(i) Finanzjarju2 ta’ [isem il-benefiċarju] minn issa 'l quddiem imsejjaħ il-Benefiċarju, li miegħu 
hu mehmuż dan ir-Rapport, u li jrid jiġi preżentat lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej taħt il-ftehim 
ta' l-għotja [referenza KE tal-ftehim ta’ l-għotja ERC: titolu, akronimu, numru] għall-perjodu(/i) li ġej 
[daħħal il-perjodu(/i) kopert bir-Rendikont(i) Finanzjarju għal kull Attività]. Dan l-ingaġġ jinvolvi t-
twettiq ta’ ċerti proċeduri speċifiċi, li r-riżultati tagħhom tuża’ l-Kummissjoni Ewropea biex tiġbed 
konklużjonijiet dwar l-eliġibbiltà ta’ l-ispejjeż ikklejmjati. 
 
 
Ambitu tax-Xogħol 
 
 
L-ingaġġ tagħna sar skond: 

- it-termini ta' referenza miżjuda ma' dan ir-Rapport u: 

- L-Istandard Internazzjonali dwar Servizzi Relatati (‘ISRS’) 4400 Ingaġġi biex isiru l-
Proċeduri li dwarhom hemm Qbil dwar l-Informazzjoni Finanzjarja kif promulgata mill-
Federazzjoni Internazzjonali ta' l-Accountants ('IFAC); 

- il-Kodiċi ta’ l-Etika għall-Accountants Professjonali maħruġa mill-IFAC. Għalkemm l-
ISRS 4400 tipprovdi li l-indipendenza mhix rekwiżit għal proċeduri ta’ ingaġġ li dwarhom 
hemm qbil, il-Kummissjoni Ewropea tirrikjedi li l-Awditur jikkonforma wkoll mar-
rekwiżiti ta’ indipendenza tal-Kodiċi ta’ Etika għall-Accountants Professjonali; 

Kif rikjesti, aħna għamilna biss il-proċeduri stipulati fit-termini ta’ referenza għal dan l-ingaġġ u aħna 
rrappurtajna s-sejbiet fattwali tagħna fuq dawn il-proċeduri fit-tabella miżjuda ma' dan ir-Rapport.  

L-ambitu ta’ dawn il-proċeduri li dwarhom hemm qbil ġie determinat biss mill-Kummissjoni Ewropea 
u l-proċeduri saru biss biex jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea biex tevalwa jekk l-ispejjeż ikklejmjati 
mill-Benefiċarju fir-Rendikont Finanzjarju mehmuż ġewx ikklejmjati skond il-Ftehim ta’ l-Għotja 
ERC. L-Awditur mhux responsabbli dwar kemm huma adattati u xierqa dawn il-proċeduri. 

                                                 
2 Rendikont Finanzjarju f’dan il-kuntest jirreferi biss għall-Anness IV li bih il-Benefiċarju jikklejmja l-ispejjeż 
taħt il-Ftehim ta’ l-Għotja. 
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Minħabba li l-proċeduri li għamilna aħna ma jikkostitwixxux la awditjar u lanqas reviżjoni magħmula 
skond l-Istandards Internazzjonali dwar l-Awditjar jew l-Istandards Internazzjonali dwar l-Ingaġġi ta’ 
Reviżjoni, aħna ma nagħtu l-ebda assikurazzjoni fuq ir-Rendikonti Finanzjarji. 
Li kieku għamilna proċeduri addizzjonali jew għamilna awditjar jew reviżjoni tar-Rendikonti 
Finanzjarji tal-Benefiċarju skond l-Istandards Internazzjonali dwar l-Awditjar, stajna indunajna b’xi 
affarijiet oħra li konna nirrappurtawlkom. 

Sorsi ta’ Informazzjoni 

Ir-Rapport jistipula l-informazzjoni provduta lilna miċ-ċessjonarji tal-Benefiċarju bi tweġiba għal 
mistoqsijiet speċifiċi jew kif miksuba u misluta mill-informazzjoni tal-Benefiċarju u mis-sistemi tal-
kontabilità.  
Sejbiet Fattwali 
 
Ir-Rendikont(i) Finanzjarju msemmi hawn fuq għal kull Attività kien (kienu) eżaminat u saru l-proċeduri 
kollha speċifikati fit-tabella miżjuda għall-ingaġġ tagħna. Abbażi tar-riżultati ta’ dawn il-proċeduri, aħna 
sibna: 
Id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni kollha dwar l-accounting biex inkunu nistgħu nwettqu dawn il-
proċeduri ġiet provduta lilna mill-Benefiċarju. Ħlief kif indikat hawn taħt, ma ġew innutati l-ebda 
eċċezzjonijiet. 
 

Eċċezzjonijiet 

• F’xi każijiet, l-Awditur ma setax ikompli b’suċċess il-proċeduri speċifikati. Dawn l-
eċċezzjonijiet huma kif ġej: 

eċċezzjonijiet bħal ma setgħetx issir rikonċiljazzjoni ta’ informazzjoni kruċjali, nuqqas ta’ dejta 
li żammet lill-Awditur milli jwettaq il-proċeduri, eċċ. għandhom jitniżżlu hawn. Il-Kummissjoni 
se tuża’ din l-informazzjoni biex tiddeċiedi dwar l-ammonti li jridu jiġu rimbursati. 
 
 

Użu ta' dan ir-Rapport 

Dan ir-Rapport hu biss għall-fini mogħtija fl-għan t’hawn fuq.  

Dan ir-Rapport hu mħejji biss għall-użu kunfidenzjali tal-Benefiċarju u tal-Kummissjoni Ewropea u 
biss għall-fini ta’ sottomissjoni lill-Kummissjoni Ewropea b’rabta mar-rekwiżiti kif stipulati fl-
Artikolu II.4 tal-Ftehim ta’ l-Għotja ERC. Il-Benefiċarju jew il-Kummissjoni Ewropea ma jistgħux 
iserrħu fuq dan ir-Rapport għal xi fini oħra, u lanqas m'għandu jitqassam lil xi partijiet oħra.  Il-
Kummissjoni Ewropea tista’ turi dan ir-Rapport biss lil dawk li għandhom drittijiet regolatorji ta' 
aċċess għalih, partikolarment l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi u l-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri. 

Dan ir-Rapport hu marbut biss mar-Rendikont(i) Finanzjarji speċifikati hawn fuq u ma jestendix għall-
ebda rendikonti finanzjarji oħra tal-Benefiċarju. 

Ma jeżisti l-ebda kunflitt ta’ interess bejn l-Awditur u l-Benefiċarju biex ġie stabbilit dan ir-Rapport. 
L-ammont imħallas lill-Awditur biex jipprovdi r-Rapport kien € ______. 

Aħna ħerqana biex niddiskutu r-Rapport tagħna miegħek u nieħdu gost nagħtuk kwalunkwe 
informazzjoni oħra jew għajnuna li tkun teħtieġ. 
 
[isem ġuridiku tal-kumpanija ta’ l-awditjar] 
[[isem u funzjoni ta’ rappreżentant awtorizzat] 
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Proċeduri mwettqa mill-Awditur 

L-Awditur ifassal u jwettaq xogħlu skond l-għan u l-ambitu ta’ dan l-ingaġġ u l-proċeduri li jridu jsiru kif speċifikat hawn taħt. Meta jkun qed jagħmel dawn il-
proċeduri l-Awditur jista' japplika tekniki bħal inkjesta u analiżi, komputazzjoni (mill-ġdid), paragun, spezzjonijiet oħra klerikali ta' preċiżjoni, osservazzjoni, 
spezzjoni tar-rekords u tad-dokumenti, spezzjoni ta' l-assi u ksib ta' konfermi jew affarijiet oħra meqjusa meħtieġa fit-twettiq ta' dawn il-proċeduri.  

Il-Kummissjoni Ewropea tirriżerva d-dritt biex toħroġ gwida flimkien ma’ definizzjonijiet ta’ eżempji u sejbiet biex tiggwida lill-Awditur fin-natura u l-
preżentazzjoni tal-fatti li jridu jiġu aċċertati. Il-Kummissjoni Ewropea tirriżerva d-dritt biex tvarja l-proċeduri permezz ta' notifika bil-miktub lill-Benefiċarju. Il-
proċeduri li jridu jsiru huma mniżżla kif ġej:  

Proċeduri Sejba fattwali standard u bażi għar-rappurtaġġ rari 
Spejjeż tal-Personal 

1. Erġa' kkalkula r-rati fis-siegħa għall-personal u għall-ispejjeż 
ġenerali għal-personal (kopertura sħiħa jekk hemm inqas minn 
20 impjegat, inkella kampjun ta’ minimu ta’ 20, jew 20% ta’ l-
impjegati, liema minnhom huwa l-akbar), indika n-numru ta’ 
sigħat produttivi użati u r-rati fis-siegħa. 
Fejn jintuża’ t-teħid ta’ kampjuni, l-għażla għandha ssir bl-
addoċċ bil-għan li tipproduċi kampjun rappreżentattiv. 
‘Sigħat produttivi’ jirrappreżentaw in-numru ta’ sigħat 
(medji) li tqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-impjegat f’sena 
wara li jitnaqqsu l-vakanzi, il-leave għal mard u jeddijiet oħra. 
Dan il-kalkolu għandu jiġi provdut mill-Benefiċarju. 
[jekk l-ispejjeż medji jintużaw, jeħtieġ li jsir rapport separat 
indipendenti dwar il-metodoloġija] 

Għal kull impjegat fil-kampjun ta' ____, l-Awditur kiseb l-ispejjeż tal-personal (salarji u spejjeż ta' min 
iħaddem) mis-sistema tal-pagi flimkien mas-sigħat produttivi mir-rekords tal-ħin ta' kull impjegat. 
Għal kull impjegat magħżul, l-Awditur reġa’ ħadem ir-rata fis-siegħa billi ddivida l-ispejjeż proprja tal-
personal bis-sigħat produttivi proprja, li mbagħad ġiet imqabbla mar-rata fis-siegħa ċċarġjata mill-
Benefiċarju. 
Ma ġew innutati l-ebda eċċezzjonijiet. 
In-numru ta’ sigħat produttivi medji għall-impjegati magħżula kien _________. 

Jekk is-sigħat produttivi jew l-ispejjeż tal-personal ma jistgħux jiġu identifikati, huma għandhom 
jitniżżlu (flimkien ma’ l-ammonti) bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 

2. Għall-istess għażla eżamina u ddeskrivi l-ħin miżmum għall–
impjegati (karti/ kompjuter, kuljum/ kull ġimgħa/ kull xahar, 
iffirmat, awtorizzat). 

L-impjegati jirrekordjaw il-ħin tagħhom fuq bażi ta’ kuljum/ ta’ kull ġimgħa/ ta’ kull xahar billi jużaw 
sistema bil-kitba/ ibbażata fuq il-kompjuter. Ir-rekords tal-ħin magħżula kienu awtorizzati mill-meniġer 
tal-proġett jew xi superjur ieħor. 
Jekk ma jeżistu l-ebda rekords tal-ħin li jaqblu mad-deskrizzjoni t’hawn fuq, dan għandu jitniżżel 
bħala eċċezzjoni fir-rapport prinċipali. 

3. L-istatus tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-personal. 
L-Awditur għandu jikseb il-kuntratti tax-xogħol ta’ l-impjegati 
magħżula u jqabbilhom mal-kuntratt tax-xogħol standard użat 

Għall-impjegati magħżula, l-Awditur spezzjona l-kuntratti tax-xogħol tagħhom u sab li huma kienu: 
- mikrija direttament mill-Benefiċarju skond il-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu, 
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Proċeduri Sejba fattwali standard u bażi għar-rappurtaġġ rari 
mill-Benefiċarju. Id-differenzi li ma jaħsibx għalihom il-
Ftehim ta’ l-Għotja ERC għandhom jitqiesu bħala 
eċċezzjonijiet. 

- taħt is-superviżjoni teknika waħdanija u r-responsabbiltà ta' dan ta' l-aħħar, u 
- imħallas skond il-prassi normali tal-Benefiċarju. 

Personal li ma jilħqux it-tliet kundizzjonijiet kollha għandhom jitniżżlu (flimkien ma’ l-ammonti) 
bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 

4. Użu ta’ l-ispejjeż medji tal-personal L-Awditur sab li l-ispejjeż tal-personal iċċarġjati lir-rendikont finanzjarju: 
- ġew ikkalkulati permezz ta’ l-ispejjeż medji skond il-metodoloġija kif speċifikat fir-Rapport dwar is-
sejbiet fuq il-metodoloġija bid-data ________ . 
- ġew ikkalkulati billi użaw l-ammonti mnissla mill-perjodu rilevanti li jistgħu jiġu rikonċiljati mar-
rekords tal-kontabilità tal-perjodu rilevanti. 
L-Awditur kiseb konferma mingħand il-Benefiċarju li r-rati użati ma kinux ammonti baġitjati jew stmati. 
Jekk l-ammonti ma jistgħux jiġu rikonċiljati, jew l-ammonti stmati jew baġitjati ntużaw, dan 
għandu jiġi rappurtat bħala eċċezzjoni fir-rapport ewlieni. 

Subkuntrattar 
5. Ikseb deskrizzjoni bil-miktub mingħand il-Benefiċarju rigward 

ir-riżorsi tat-3 parti użati u qabbilha ma’ l-Anness 1 tal-Ftehim 
ta’ Għotja ERC. 

L-Awditur qabbel id-deskrizzjoni tar-riżorsi tat-3 parti provduti mill-Benefiċarju għall-ispeċifikazzjoni 
fl-Anness 1 tal-Ftehim ta' l-Għotja ERC, u sab li kienu l-istess 
Jekk id-deskrizzjonijiet ma jaqblux sew, dan għandu jiġu rappurtat bħala eċċezzjoni fir-rapport 
ewlieni. 

6. Spezzjona d-dokumenti u ikseb konfermi li s-subkuntratti jiġu 
mogħtija skond il-proċedura li tinkludi analiżi ta’ l-aħjar valur 
għall-flus (proporzjon ta' l-aħjar prezz għall-kwalita), 
trasparenza u trattament ugwali. 
Kopertura sħiħa jekk inqas minn 20 oġġetti, inkella kampjun 
ta’ minimu ta’ 20, jew 20% ta’ l-oġġetti, liema minnhom hu l-
ikbar. 

L-Awditur kiseb dokumenti tat-tender għal kull subkuntratt li sar u sab li l-proċess tat-tender ġie segwit u 
ġiet imħejjija analiżi bil-miktub tal-valur għall-flus mill-Benefiċarju bħala appoġġ ta’ l-għażla finali tas-
subkuntrattur, jew li l-kuntratt ingħata bħala parti mill-kuntratt qafas eżistenti li sar qabel ma beda l-
proġett. 

Jekk l-Awditur ma tingħatalux evidenza ta’ l-ebda waħda mis-sitwazzjonijiet t’hawn fuq, l-
ammont tas-subkuntratt għandu jitniżżel bħala eċċezzjoni fir-rapport prinċipali. 

Spejjeż Oħra Diretti 
7. L-allokazzjoni ta’ l-apparat li hu soġġett għal tnaqqis fil-valur 

tiegħu hu identifikat u allokat sew għall-proġett. 
Kopertura sħiħa jekk hemm inqas minn 20 oġġett, inkella 
kampjun ta’ mill-anqas 20, jew 20% ta' l-oġġetti, liema 
minnhom huwa l-ikbar. 

L-Awditur intraċċa l-apparat iċċarġjat minn fuq il-proġett fir-rekords tal-kontabilità u l-irċevuti marbuta 
magħhom. Il-Benefiċarju ħa nota tar-rabta mal-proġett fuq l-irċevuta u fuq id-dokumentazzjoni tax-xiri, u 
fejn rilevanti, l-accounting tal-proġett.  Il-valur ta’ l-assi qabel ma’ l-irċevuta u l-ebda VAT jew taxxi 
oħra indiretti identifikabbli ma ġew iċċarġjati. Il-metodu tat-tnaqqis fil-valur użat biex it-tagħmir jiġi 
ċċarġjat fuq il-proġett ġie mqabbel mal-politika normali tal-kontabilità tal-Benefiċarju u nstab li hu l-
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Proċeduri Sejba fattwali standard u bażi għar-rappurtaġġ rari 
istess. 
Jekk ġew iċċarġjati assi li ma jikkonformawx ma’ dan t’hawn fuq, huma għandhom jitniżżlu 
(flimkien ma’ l-ammonti) bħala eċċezzjonijiet fir-rapport ewlieni.  

8. L-ispejjeż ta’ l-ivjaġġar identifikati sew u allokati għall-proġett 
(u bi qbil mal-politika normali tal-Benefiċarju għal xogħol 
mhux marbut mal-KE rigward vjaġġar fl-ewwel klassi, eċċ.) 
Kopertura sħiħa jekk inqas minn 20 oġġett, inkella kampjun ta’ 
mill-anqas 20, jew 20% ta’ l-oġġetti, liema minnhom huwa l-
ikbar.  Il-Benefiċarju għandu jipprovdi evidenza bil-miktub tal-
politika normali tiegħu għall-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar (eż. l-użu 
ta’ biljetti ta’ l-ewwel klassi) sabiex jgħin lill-Awditur biex 
iqabbel l-ivvjaġġar iċċarġjat ma' din il-politika. 

L-Awditur spezzjona l-kampjun u sab li l-Benefiċarju kien alloka l-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar għall-proġett 
billi mmarka l-irċevuti u l-ordnijiet tax-xiri mar-referenza tal-proġett, li wassal għal allokazzjoni 
traċċabbli fl-accounts tal-proġett. 
L-ispejjeż iċċarġjati kienu mqabbla ma’ l-irċevuti u nstab li kienu l-istess. L-ebda VAT jew taxxi oħra 
indiretti identifikabbli ma ġew iċċarġjati. 
L-użu ta’ vjaġġar fl-ewwel klassi kien bi qbil mal-politika miktuba provduta mill-Benefiċarju. 

L-ispejjeż li mhumiex allokati għall-accounts tal-proġett u li m’għandhomx attribwit ċar 
(normalment billi jitniżżel in-numru tal-proġett fuq l-irċevuta oriġinali) għandhom jitniżżlu 
(flimkien ma’ l-ammonti) bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 

9. Oġġetti li jiġu kkonsmati identifikati u allokati sew għall-
proġett.  Kopertura sħiħa jekk inqas minn 20 oġġett, inkella 
kampjun ta’ minimu ta’ 20, jew 20% ta’ l-oġġetti, liema 
minnhom huwa l-ikbar. 

 

L-Awditur spezzjona l-kampjun u sab li l-Benefiċarju kien alloka l-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar għall-proġett 
billi mmarka l-irċevuti u l-ordnijiet tax-xiri mar-referenza tal-proġett, li wassal għal allokazzjoni 
traċċabbli fl-accounts tal-proġett. 
L-ispejjeż iċċarġjati kienu mqabbla ma’ l-irċevuti u nstab li kienu l-istess. L-ebda VAT jew taxxi oħra 
indiretti identifikabbli ma ġew iċċarġjati. 
L-ispejjeż li mhumiex allokati għall-accounts tal-proġett u li m’għandhomx attribwit ċar 
(normalment billi jitniżżel in-numru tal-proġett fuq l-irċevuta oriġinali) għandhom jitniżżlu 
(flimkien ma’ l-ammonti) bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 

10. Spezzjona u qabbel ir-rati tal-kambju f’Ewros. L-Awditur qabbel ir-rati tal-kambju użati għat-tibdil mar-rati tal-kambju uffiċjali applikabbli stabbiliti 
mill-Komunitajiet Ewropej u użati mill-Benefiċarju [agħżel waħda]: 

• ir-rata tal-kambju tad-data meta nteħlu l-ispejjeż proprja 
• ir-rata applikabbli fl-ewwel jum tax-xahar wara t-tmiem tal-perjodu ta’ rappurtaġġ 

Fejn ma jistax ikun hemm qbil dwar ir-rati, għandha titniżżel eċċezzjoni (flimkien ma’ l-ammont) 
fir-rapport prinċipali. 

11. Identifikazzjoni ta’ l-irċevuti.  
Il-Benefiċarju hu obbligat inaqqas mit-talba tiegħu kwalunkwe 
irċevuti marbuta mal-proġett (dħul mill-avvenimenti, skont 
mingħand il-fornituri, eċċ.) 

L-Awditur eżamina l-accounts rilevanti tal-proġett u kiseb rappreżentazzjonijiet mingħand il-Benefiċarju 
li l-ammonti mniżżla jirrappreżentaw rekord sħiħ tas-sorsi ta' dħul marbuta mal-proġett. L-ammont inkluż 
fit-talba li tirrigwarda l-irċevuti huwa l-istess bħall-ammont imniżżel fl-accounting tal-proġett. 
Kwalunkwe diskrepanzi fl-irċevuti mniżżla fl-accounts u dawk rappurtati mill-Benefiċarju għandu 
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Proċeduri Sejba fattwali standard u bażi għar-rappurtaġġ rari 
 jittieħed kont tagħhom (flimkien ma’ l-ammont) bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 
12. Identifikazzjoni ta’ l-interessi li nqalgħu fuq il-

prefinanzjament. 
Il-Benefiċarju, meta jkun il-koordinatur tal-proġett, hu obbligat 
jiddikjara l-interessi li ddaħħlu mill-prefinanzjament 
 

L-Awditur qabbel l-accounts rilevanti tal-proġett ma' l-interessi indikati fir-rendikonti bankarji u sab li 
kienu l-istess. 

Kwalunkwe diskrepanzi fl-interessi li nstabu fl-accounts u dawk rappurtati mill-Benefiċarju 
għandhom jitniżżlu (flimkien ma' l-ammont) bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 
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