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Vilkårene skal udfyldes af modtageren og godkendes af revisoren 

Den uafhængige rapport over de faktiske resultater vedrørende metodologien skal 
tilvejebringes af revisoren 
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Vilkår for en uafhængig rapport over de faktiske resultater vedrørende metodologien 
for en ERC-tilskudsaftale finansieret under det syvende rammeprogram (FP7) 

Følgende er de vilkår, på grundlag af hvilke <navn på modtageren> ‘modtageren’ accepterer at 
engagere < navn på revisorfirmaet> ‘revisoren’ til at tilvejebringe en uafhængig rapport over de 
faktiske resultater i forbindelse med en ERC-tilskudsaftale finansieret af Det Europæiske Fællesskab 
vedrørende det syvende rammeprogram for forskning (FP7), < titel og nummer på ERC-
tilskudsaftalen> (‘ERC-tilskudsaftalen’) om modtagerens metodologi i forbindelse med beregning af 
de gennemsnitlige personaleomkostninger. Når ‘Europa-Kommissionen’ nævnes i disse vilkår, 
henvises til dens status af signatar af ERC-tilskudsaftalen med modtageren. Det Europæiske 
Fællesskab er ikke part i dette engagement. 

1.1  Ansvarsfordeling for engagementets parter 

‘Modtageren’ henviser til den juridiske enhed, som modtager tilskuddet, og som har underskrevet 
ERC-tilskudsaftalerne med Europa-Kommissionen. 

Modtageren er ansvarlig for at udarbejde en udgiftsopgørelse1 for den aktivitet, der finansieres 
via ERC-tilskudsaftaler i overensstemmelse med disse aftaler, og for at fremlægge den for 
revisoren samt for at sikre, at udgiftsopgørelsen kan sammenholdes korrekt med modtagerens 
regnskabs- og bogføringssystem og de underliggende regnskaber og bilag. Denne 
udgiftsopgørelse vil blive anvendt som grundlag for de procedurer, som revisoren vil gennemføre 
inden for rammerne af dette engagement. Uanset de procedurer, der skal gennemføres, forbliver 
modtageren til hver en tid ansvarlig for metodologien og udgiftsopgørelsens nøjagtighed. 

Modtageren er ansvarlig for de faktiske opgørelser, som kan gøre det muligt for revisoren at 
gennemføre de fastlagte procedurer, og skal forsyne revisoren med et skriftligt repræsentationsbrev, 
der understøtter disse opgørelser, tydeligt dateret og med angivelse af den periode, som opgørelserne 
omfatter. 

Modtageren accepterer, at revisorens evne til at gennemføre de ifølge engagementet krævede 
procedurer afhænger af, at modtageren tilvejebringer fuld og fri adgang til modtagerens personale, 
regnskaber og andre relevante elementer. 

‘Revisoren’ henviser til den revisor, som er ansvarlig for at gennemføre de aftalte procedurer som 
specificeret i disse vilkår og for at fremsende en uafhængig rapport over de faktiske resultater til 
modtageren. 

Revisoren skal være uafhængig af modtageren. 

• [Option 1: slet hvis irrelevant] Revisoren er kvalificeret til at udføre lovpligtig revision af 
regnskabsdokumenter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 
og om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF eller lignende nationale retsakter. 

•  [Option 2: slet hvis irrelevant] Revisoren er en kompetent tjenestemand, som har fået retlig status 
af de relevante nationale myndigheder til at revidere modtageren, og som ikke er involveret i 
udarbejdelsen af udgiftsopgørelsen. 

• De procedurer, der skal gennemføres, specificeres af Europa-Kommissionen, og revisoren er ikke 
ansvarlig for, om disse procedurer er egnede og hensigtsmæssige. 

1.2  Engagementets emne 

                                                 
1 Udgiftsopgørelse henviser i denne sammenhæng udelukkende til bilag IV, som modtageren anvender til at 
kræve omkostninger dækket i henhold til ERC-tilskudsaftalen. 
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Emnet for dette engagement er den metodologi, der indføres og anvendes af modtageren ved krav om 
dækning af personaleomkostninger.  

1.3  Engagementets årsag 

Modtageren sender en attest til Europa-Kommissionen på metodologien i form af en uafhængig 
rapport over de faktiske resultater for metodologien, som er udfærdiget af en ekstern revisor i henhold 
til artikel II.4 i ERC-tilskudsaftalerne. Kommissionens anvisningsberettigede har brug for denne 
rapport, idet de faktiske resultater heri betinger hans udbetaling af de af modtageren krævede 
omkostninger. 

1.4  Engagementets type og formål 

Dette er et engagement til gennemførelse af specifikke aftalte procedurer med henblik på en 
uafhængig rapport over de faktiske resultater vedrørende metodologien i ERC-tilskudsaftaler. 
Formålet med denne rapport er, at revisoren skal forelægge faktiske resultater vedrørende den 
metodologi, som modtageren anvender ved beregning af omkostninger i sine udgiftsopgørelser over 
aktiviteter, der er finansieret af ERC-tilskudsaftalerne. De procedurer, der skal gennemføres, vil gøre 
det muligt for Kommissionen at drage en konklusion om modtagerens metodologi og dens 
hensigtsmæssighed for at sikre, at de omkostninger, der kræves dækket, er i overensstemmelse med 
vilkårene i ERC-tilskudsaftalerne. 

Da dette engagement ikke er et sikkerhedsengagement, påfører revisoren ikke revisionspåtegning og 
yder ingen sikkerhed. Europa-Kommissionen opnår sikkerhed ved at drage sine egne konklusioner ud 
fra revisorens faktiske resultater vedrørende modtagerens metodologi. 

Revisoren skal erklære i sin rapport, at der ikke foreligger nogen interessekonflikt mellem den 
pågældende og modtageren med hensyn til udarbejdelsen af denne rapport. 

1.5  Arbejdsomfang 

1.5.1 Revisoren gennemfører dette engagement i overensstemmelse med disse vilkår og: 

- i overensstemmelse med International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Engagements 
to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information (engagementer til 
gennemførelse af aftalte procedurer for finansielle oplysninger) offentliggjort af IFAC 
(international sammenslutning af revisorer),  

- i overensstemmelse med Code of Ethics for Professional Accountants (etiske regler for 
professionelle revisorer) givet af IFAC. Selvom det i ISRS 4400 hedder, at uafhængighed ikke er 
et krav for aftalte procedurer, kræver Europa-Kommissionen, at revisoren også overholder 
uafhængighedskravet ifølge Code of Ethics for Professional Accountants. 

1.5.2 Planlægning, procedurer, dokumentation og beviser 

Revisoren planlægger arbejdet på en sådan måde, at der kan foretages en effektiv analyse af 
metodologien. Til dette formål gennemfører han procedurerne i punkt 1.9 i disse vilkår 
(Arbejdsomfang – Obligatorisk rapporteringsformat og Procedurer, der skal gennemføres), og 
han bruger resultaterne fra disse procedurer som grundlag for rapporten over de faktiske 
resultater. 
1.6  Rapportering 

Rapporten over de faktiske resultater vedrørende metodologien - et eksempel er vedlagt disse vilkår -  
beskriver formålet med og de aftalte procedurer for engagementet tilstrækkeligt detaljeret, til at 
Europa-Kommissionen og modtageren kan forstå arten og omfanget af de procedurer, der 
gennemføres af revisoren. Det er obligatorisk at anvende rapporteringsformatet, vedlagt som bilag V i 
de generelle betingelser. Rapporten er skriftlig og affattes på det sprog, der angives i art. 4 i ERC-
tilskudsaftalen. I overensstemmelse med artikel II.22 i ERC-tilskudsaftalen har Europa-Kommissionen 
og Den Europæiske Revisionsret ret til at revidere ethvert stykke arbejde udført i forbindelse med 
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projektet, hvis omkostninger kræves godtgjort af Fællesskabet. Denne revision kan omfatte arbejde 
relateret til dette engagement. 

1.7 Tidsplan 
Rapporten skal foreligge inden [DATO] 
 
1.8  Andre vilkår 

[Modtageren og revisoren kan bruge dette afsnit til at fastsætte andre specifikke vilkår såsom 
revisorhonorarer, direkte kontante udgifter, erstatningsansvar, gældende lov osv.] 
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1.9  Arbejdsomfang – Obligatorisk rapporteringsformat og Procedurer, der skal 

gennemføres 
 

Vilkår for en uafhængig rapport over de faktiske resultater vedrørende metodologien 
for en ERC-tilskudsaftale finansieret under det syvende rammeprogram (FP7) 

Udskrives på revisorens brevpapir 
 
<Navn på kontaktperson(er)>, < Stilling> 
< Modtagerens navn> 
<Adresse> 
<dd måned åååå> 

Kære <Navn på kontaktperson(er)> 

I henhold til vores kontrakt af <dd måned åååå> med <modtagerens navn> ”modtageren” og de 
tilhørende vilkår (vedlagt som bilag til denne rapport), fremsender vi vores uafhængige rapport over 
faktiske resultater (”rapporten”) med fokus på den metodologi, der anvendes til at beregne 
personaleomkostninger. De har ønsket, at der gennemføres bestemte procedurer i forbindelse med 
tilskuddet til [titel og nummer på aftalen], ”ERC-tilskudsaftalen”.  Rapporten omhandler den 
metodologi, der er anvendt i perioden [dato]. Såfremt modtageren ændrer metodologien, kan rapporten 
ikke anvendes til udgiftsopgørelser2, der fremsendes herefter.  

Formål 

Vores engagement var et engagement til gennemførelse af aftalte procedurer vedrørende den 
metodologi, der bruges til at beregne personaleomkostninger og kapacitetsomkostninger 
(indirekte omkostninger) i forbindelse med ERC-tilskudsaftaler underskrevet af Dem og 
Europa-Kommissionen under det syvende rammeprogram for forskning (FP7). Det omfatter 
særlige procedurer med henblik på at bekræfte det faktiske grundlag for modtagerens svar og 
beskrivelser, og Europa-Kommissionen bruger disse resultater til at drage konklusioner om vores 
procedurer. 

Formålet med denne rapport er, at revisoren skal forelægge faktiske resultater vedrørende den 
metodologi, som modtageren anvender ved beregning af omkostninger i sine udgiftsopgørelser over 
aktiviteter, der er finansieret af ERC-tilskudsaftalerne. 

Arbejdsomfang 

Vores engagement blev udført i overensstemmelse med: 

- de vilkår, der er vedlagt denne rapport, og: 

- International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Engagements to perform Agreed-upon 
Procedures regarding Financial Information) offentliggjort af den internationale sammenslutning 
af revisorer (IFAC),   

- Code of Ethics for Professional Accountants givet af IFAC. Selvom det i ISRS 4400 hedder, at 
uafhængighed ikke er et krav for aftalte procedurer, kræver Europa-Kommissionen, at revisoren 
også overholder uafhængighedskravet ifølge Code of Ethics for Professional Accountants.  

                                                 
2 Udgiftsopgørelse henviser i denne sammenhæng udelukkende til bilag IV, som modtageren anvender til at 
kræve omkostninger dækket i henhold til ERC-tilskudsaftalen. 



TILSKUDSAFTALE UNDER DET SYVENDE RAMMEPROGRAM – BILAG VII – SKEMA E 

Faktiske resultater/metodologi  6 

Som ønsket har vi alene gennemført de procedurer, der blev fastsat i dette engagements vilkår, og vi 
har præsenteret vores faktiske resultater for procedurerne i den vedlagte tabel. 

Anvendelsesområdet for disse aftalte procedurer er blevet besluttet udelukkende af Europa-
Kommissionen, og procedurerne blev gennemført udelukkende med henblik på at assistere Europa-
Kommissionen i vurderingen af, om den metodologi, som modtageren anvender til udarbejdelse af 
omkostningsgodtgørelser, er i overensstemmelse med kravene i den EU-finansierede ERC-
tilskudsaftale. Revisoren er ikke ansvarlig for, om disse procedurer er egnede eller hensigtsmæssige. 

Eftersom vi hverken foretog en revision eller en vurdering i henhold til International Standards on 
Auditing eller International Standards on Review Engagements, giver vi ikke udtryk for sikkerhed 
med hensyn til de udgiftsopgørelser, der kræves godtgjort ved brug af denne metodologi. 

Såfremt vi havde udført supplerende procedurer eller havde foretaget revision eller vurdering af 
modtagerens udgiftsopgørelser i henhold til International Standards on Auditing, kunne der være 
kommet andre forhold for dagen, som vi ville informere Dem om. 

Oplysningskilder 

Rapporten indeholder oplysninger, som modtageren har fremsendt til os som svar på bestemte 
spørgsmål, eller som vi har indhentet i og udledt af modtagerens oplysnings- og regnskabssystemer.  

Faktiske resultater 

Revisorens faktiske resultater, der er baseret på de gennemførte procedurer, er præsenteret i tabellen, 
som er vedlagt denne rapport. 

Undtagelser: 

I nogle tilfælde var revisoren ikke i stand til at fuldende de fastlagte procedurer. Der er tale om 
følgende undtagelser: 

[Undtagelser såsom manglende mulighed for at afstemme vigtige oplysninger og manglende 
datatilgængelighed, der forhindrede revisoren i at gennemføre procedurerne osv., nævnes her.] 

Rapportens anvendelse 

Denne rapport anvendes udelukkende til det ovenfor anførte formål.  

Denne rapport er udarbejdet udelukkende til fortrolig brug af modtageren og Europa-
Kommissionen og udelukkende med henblik på indsendelse til Europa-Kommissionen i 
forbindelse med kravene i art. II.4 i ERC-tilskudsaftalen. Modtageren og Europa-Kommissionen 
må ikke gøre brug af denne rapport til andre formål, og den må ikke videregives til andre parter. 
Europa-Kommissionen må kun videregive oplysninger fra denne rapport til andre, som har lovlig 
adgang hertil, navnlig Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Den Europæiske 
Revisionsret. 

Denne rapport vedrører alene den metodologi, der er nævnt ovenfor, og er ikke en rapport over 
modtagerens udgiftsopgørelser.  

Der foreligger ikke nogen interessekonflikt mellem revisoren og modtageren med hensyn til 
udarbejdelsen af denne rapport. Gebyret til revisoren for udarbejdelse af denne rapport var på ______ 
EUR. 

Vi ser frem til at diskutere vores rapport med Dem og vil med glæde tilvejebringe yderligere 
oplysninger eller bistand, De måtte få brug for. 
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Med venlig hilsen 

<dd måned åååå>, <Navn på revisoren> 
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Opgørelser, der skal udarbejdes af modtageren, og tilsvarende procedurer, der skal gennemføres af revisoren. 
 

Revisoren former og udfører sit arbejde i overensstemmelse med dette engagements formål og anvendelsesområde, og procedurerne gennemføres som beskrevet 
ovenfor. Når revisoren gennemfører disse procedurer, kan han anvende metoder som f.eks. undersøgelser eller analyser, (gen)beregning, sammenligning, andre 
redaktionelle nøjagtighedskontroller, iagttagelse, gennemgang af dokumenter og arkiver eller indhentning af bekræftelser eller andre oplysninger, der skønnes 
nødvendige for gennemførelsen af disse procedurer.  

Europa-Kommissionen forbeholder sig ret til at bidrage med vejledning sammen med  eksempler på definitioner og resultater, der kan være til hjælp for revisoren 
med hensyn til arten og fremlæggelsen af de fakta, der skal fastslås.  Europa-Kommissionen forbeholder sig ret til at variere procedurerne ved skriftlig meddelelse 
til modtageren. Følgende procedurer skal gennemføres: 

Opgørelser, der skal udarbejdes af modtageren, og tilsvarende procedurer, der skal gennemføres af revisoren. 
For at en metodologi kan betragtes som kompatibel med kravene i ERC-tilskudsaftalen, skal der kunne svares bekræftende på alle de følgende udsagn vedrørende 
modtagerens metodologi. Enhver undtagelse skal fremhæves i rapportens hovedresumé.  
Opgørelser, der skal udarbejdes af modtageren Procedure, der skal gennemføres af revisoren og faktiske resultater 
Metodologien, som er beskrevet nedenfor, er blevet anvendt siden [dato]. 
Den næste ændring af modtagerens metodologi foretages fra [dato]. 

Procedure: 
Revisoren har kontrolleret arkiver og dokumenter, der understøtter datoen angivet af 
modtageren. 
Resultat: 
De af modtageren oplyste datoer stemmer overens med modtagerens oplysninger. 

Personale: 
1. Der findes godkendte tidsregistreringer, som gør det muligt at fordele alle 
personaletimer på projektarbejde, ledelses- og administrationstid, ferier osv. 
Tidsregistreringen gør det muligt af fordele medarbejdernes arbejdstid på flere 
projekter og omfatter en kontrol med henblik på at undgå dobbelt 
tidsregistrering. 
'Produktive timer' er en medarbejders gennemsnitlige timeantal pr. år efter 
fradrag af ferie, sygefravær og andet. Modtageren foretager denne beregning 
baseret på perioder svarende til udgiftsopgørelsen. 
 

Procedure: 
For ti tilfældigt udvalgte medarbejdere kontrollerede revisoren: 
At medarbejderen havde registreret ledelses- og administrationsopgaver ved siden af 
projektarbejdet. 
At der findes godkendte foranstaltninger til kontrol af bl.a. dobbelt tidsregistrering. 
Resultat: 
Tidsregistreringen omfatter udspecificering af timer, som nævnt ovenfor, og godkendt kontrol 
for dobbelt tidsregistrering. 
I det seneste hele kalenderår: 
Var det gennemsnitlige antal produktive timer for de ti medarbejdere ____________. 
Var det gennemsnitlige antal produktive timer pr. medarbejder for organisationen som helhed 
___________ ifølge modtagerens tidsregistreringer. 

2. Personaleomkostninger omfatter alene standardløn til medarbejderne, 
arbejdsgiverbidrag osv., og der findes ingen særlige forhold for medarbejdere på 
EU-projekter, medmindre de er udtrykkeligt beskrevet i ERC-tilskudsaftalen. 

Procedure: 
Revisoren sammenholdt personaleomkostningerne fra beregningen af de gennemsnitlige 
personaleomkostninger med lønudbetalingssystemet og regnskabsoplysningerne. 
Resultat: 
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Opgørelser, der skal udarbejdes af modtageren, og tilsvarende procedurer, der skal gennemføres af revisoren. 
For at en metodologi kan betragtes som kompatibel med kravene i ERC-tilskudsaftalen, skal der kunne svares bekræftende på alle de følgende udsagn vedrørende 
modtagerens metodologi. Enhver undtagelse skal fremhæves i rapportens hovedresumé.  

Der var overensstemmelse mellem de beløb, der er anvendt til at beregne omkostningerne, og 
de beløb, der er oplyst i regnskabet. 
Omkostningerne bestod af standardløn og lovpligtige arbejdsgiverbidrag, omfattede ikke 
bonusser, og modtageren bekræftede, at der ikke gælder særlige forhold for medarbejdere på 
EU-projekter. 

3. Timebaserede omkostninger beregnes korrekt ved hjælp af en af følgende 
muligheder [vælg en]: 
• Faktiske personaleomkostninger pr. person divideret med faktiske 

produktive timer pr. person; 
• Faktiske personaleomkostninger pr. person divideret med det 

gennemsnitlige antal/standardantallet af produktive timer, 
• Gennemsnitlige personaleomkostninger pr. person divideret med det 

gennemsnitlige antal/standardantallet af produktive timer.  
Såfremt sidstnævnte tilgang vælges, angiver modtageren: 

⎯ Hvordan medarbejderne er inddelt i kategorier (hvor mange kategorier, 
ud fra hvilke kriterier osv.), 

⎯ Lønsatsen for hver kategori fra højest til lavest, gennemsnit og median, 
⎯ Den største og mindste procentvise variation inden for hver kategori i 

forhold til gennemsnittet, 
⎯ Den største og mindste procentvise variation i antallet af produktive 

timer i forhold til gennemsnittet (hvis oplyst), 
⎯ En liste over gennemsnitsomkostninger for hver kategori fra tidligere 

år (blot en indikation af de forventede omkostninger for 
aftaleperioden). 

Procedure: 
Revisoren gennemgik beregningen og bekræftede, at de timebaserede omkostninger er beregnet 
som anvist af modtageren. 
Ved tilskrivning af gennemsnitsomkostninger sammenlignede revisoren følgende oplysninger 
med modtagerens regnskabssystem: 
• Antal kategorier, 
• Lønsats, median og gennemsnit for hver kategori, 
• Den største og mindste procentvise variation i forhold til gennemsnittet (gennemsnittet er 

udgangspunktet), 
• Den største og mindste procentvise variation i antallet af produktive timer i forhold til 

gennemsnittet (hvis oplyst), 
• En liste over gennemsnitsomkostninger for hver kategori fra tidligere år (blot en indikation 

af de forventede omkostninger for aftaleperioden). 
Revisoren multiplicerede gennemsnitsomkostningerne for hver kategori med det samlede antal 
produktive timer for hver kategori for den periode, som udgiftsopgørelsen(erne) dækker, og 
sammenholdt resultatet med regnskabsoplysningerne ('medgåede' personaleomkostninger).  
Resultat: 
Der opstod ingen forskelle ved sammenligningerne nævnt ovenfor. 
Resultatet af ovenstående omregning ('medgåede' personaleomkostninger) oversteg i ingen 
af tilfældene de faktiske omkostninger, som fremgår af regnskabsoplysningerne. 
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