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Formalni pogoji so dogovorjeni z revizorjem, izpolnjevati pa jih mora upravičenec 

Revizor mora pripraviti neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah 
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Formalni pogoji za neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah o stroških, ki se 
uveljavljajo v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev, ki se financira v okviru Sedmega 
okvirnega programa za raziskave (7OP) 

V nadaljevanju so navedeni formalni pogoji, pri katerih se <ime upravičenca> „upravičenec“ strinja, 
da bo zaposlil <ime revizijskega podjetja> „revizorja“, ki bo pripravil neodvisno poročilo o dejanskih 
ugotovitvah o računovodskem(-ih) izkazu(-ih)1, ki ga (jih) pripravi upravičenec, in da bo poročal v 
zvezi s sporazumom o dodelitvi sredstev, ki ga financira Evropska unija/Evropska skupnost za 
atomsko energijo in zadeva Sedmi okvirni program za raziskave (7OP), <naslov in številka sporazuma 
o dodelitvi sredstev> („sporazum o dodelitvi sredstev“). Kjer je v teh formalnih pogojih navedena 
„Evropska komisija“, se to nanaša na Komisijo kot podpisnico sporazuma o dodelitvi sredstev z 
upravičencem. [Evropska unija] [Euratom] ni pogodbenica v tem poslu. 
1.1  Pristojnosti pogodbenic v okviru posla 

„Upravičenec“ pomeni pravni subjekt, ki prejema sredstva in je z Evropsko komisijo podpisal 
sporazum o dodelitvi sredstev2. 

• Upravičenec je odgovoren za pripravo računovodskega izkaza za ukrepe, ki se financirajo v okviru 
sporazuma o dodelitvi sredstev, in sicer v skladu s takšnimi sporazumi, za njegovo predložitev 
revizorju ter za zagotavljanje, da je lahko ta računovodski izkaz ustrezno usklajen z 
računovodskim in knjigovodskim sistemom upravičenca ter temeljnimi računi in evidencami. Ne 
glede na postopke, ki jih je treba izvesti, upravičenec še naprej vedno odgovarja in jamči za 
točnost računovodskega izkaza. 

• Upravičenec je odgovoren za dejanske izkaze, ki bodo omogočili revizorju, da bo izvedel 
določene postopke, in bo revizorju predložil pisno razlago v podporo tem izkazom, ki bo jasno 
označena z datumom in v kateri bo navedeno obdobje, ki ga zajemajo izkazi. 

• Upravičenec priznava, da mora revizorju za učinkovito izvajanje postopkov, ki jih zahteva ta 
posel, omogočiti popoln in prost dostop do svojega osebja ter svojih računovodskih in drugih 
zadevnih evidenc. 

„Revizor“ pomeni revizorja, ki je odgovoren za izvajanje dogovorjenih postopkov, kakor so določeni 
v teh formalnih pogojih, in za predložitev neodvisnega poročila o dejanskih ugotovitvah upravičencu. 

Revizor mora biti neodvisen od upravičenca. 

• [Možnost 1: črtajte, če se ne uporablja] Revizor je usposobljen za izvajanje obveznih revizij 
računovodskih listin v skladu z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi 
direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS ali v 
skladu s podobnimi državnimi predpisi. 

•  [Možnost 2: črtajte, če se ne uporablja] Revizor je pristojni javni uradnik, za katerega so ustrezni 
nacionalni organi ugotovili, da je pravno sposoben, da opravi revizijo upravičenca, in ni sodeloval 
pri pripravi računovodskih izkazov. 

                                                 
1 Računovodski izkaz se v tem kontekstu nanaša samo na obrazec C – Priloga VI, s katerim upravičenec 
uveljavlja stroške v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev. 
2 Kadar se uporabljata posebna klavzula 10 za vzorec sporazuma o dodelitvi sredstev v okviru 7OP ali posebna 
klavzula 10 bis za sporazum o dodelitvi sredstev Marie Curie v okviru 7OP, ta obrazec izpolnijo tudi tretje 
stranke, ki so povezane z upravičencem. V tem primeru se beseda „upravičenec“ razume kot „tretja stranka“. 
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• Postopke, ki jih je treba izvesti, določi Evropska komisija in revizor ni odgovoren za ustreznost in 
primernost teh postopkov. 

 

1.2 Predmet posla 

Predmet tega posla je <vmesni ali končni; črtajte, kar se ne uporablja> računovodski izkaz v zvezi s 
sporazumom o dodelitvi sredstev za obdobje, ki zajema <dd mesec llll do dd mesec llll>. 
1.3  Razlogi za posel 

Upravičenec mora Evropski komisiji predložiti potrdilo o računovodskem izkazu v obliki neodvisnega 
poročila o dejanskih ugotovitvah, ki ga pripravi zunanji revizor, da bi utemeljil plačilo, ki ga zahteva 
upravičenec v skladu s členom II.4 sporazuma o dodelitvi sredstev. Odredbodajalec Komisije zahteva 
to poročilo, saj je od dejanskih ugotovitev v njem odvisno plačilo stroškov, ki jih zahteva upravičenec. 
1.4  Vrsta in cilj posla 

V okviru tega posla se izvajajo določeni dogovorjeni postopki v zvezi z neodvisnim poročilom o 
dejanskih ugotovitvah o stroških, ki se uveljavljajo v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev.  
Ker v okviru tega posla ni obvezno zagotovilo, revizor ne predloži revizijskega mnenja in ne izrazi 
nobenega zagotovila. Evropska komisija pride do svojih lastnih zaključkov glede zanesljivosti iz 
dejanskih ugotovitev revizorja o računovodskem izkazu in ustreznih zahtevkov za plačilo upravičenca. 
Revizor v svojem poročilu navede, da pri oblikovanju tega poročila ni nikakršnega navzkrižja 
interesov med njim in upravičencem ter honorar, ki se plača revizorju za pripravo poročila. 

1.5  Obseg dela 

1.5.1 Revizor izvaja ta posel v skladu s formalnimi pogoji in: 

– v skladu z Mednarodnim standardom o povezanih storitvah (ISRS) 4400 Obveznosti izvajanja 
dogovorjenih postopkov v zvezi s finančnimi informacijami, kakor ga je objavilo Mednarodno 
združenje računovodskih strokovnjakov (IFAC);  

– v skladu z etičnim kodeksom za poklicne računovodje, ki ga je izdalo IFAC. Čeprav ISRS 4400 
določa, da se pri poslih, ki temeljijo na dogovorjenih postopkih, ne zahteva neodvisnost, Evropska 
komisija zahteva, da revizor upošteva tudi zahteve glede neodvisnosti iz etičnega kodeksa za 
poklicne računovodje. 

1.5.2 Načrtovanje, postopki, dokumentacija in dokazi 

Revizor mora načrtovati delo tako, da se lahko učinkovito izvajajo postopki. V ta namen izvaja 
postopke, določene v točki 1.9 teh formalnih pogojev („Obseg dela – predpisana oblika poročila in 
postopki, ki jih je treba izvesti“), in uporablja dokaze, pridobljene pri teh postopkih, kot podlago za 
poročilo o dejanskih ugotovitvah. 
1.6  Poročanje 

Poročilo o dejanskih ugotovitvah, katerega primer je priložen tem formalnim pogojem, mora dovolj 
natančno opisovati namen in dogovorjene postopke posla, da bi lahko upravičenec in Evropska 
komisija razumela naravo in obseg postopkov, ki jih izvaja revizor. Uporaba oblike za poročanje, ki je 
priložena kot Priloga VII k sporazumu o dodelitvi sredstev, je obvezna. Poročilo mora biti napisano v 
jeziku, ki je naveden v členu 4 sporazuma o dodelitvi sredstev. Evropska komisija in Računsko 
sodišče imata v skladu s členom II.22 sporazuma o dodelitvi sredstev pravico revidirati katero koli 
delo, ki je bilo izvedeno v okviru projekta in za katerega se pri [Uniji] [Euratomu] uveljavljajo stroški, 
vključno z delom v zvezi s tem poslom. 
1.7 Rok za predložitev 
Poročilo je treba predložiti do [DATUM]. 
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1.8  Drugi pogoji 

[Upravičenec in revizor lahko uporabita ta del, da se dogovorita o drugih posebnih pogojih, kot so 
honorar revizorju, gotovinski izdatki, odgovornost, pravo, ki se uporablja itd.] 

[pravno ime revizijskega podjetja]                                           [pravno ime 
upravičenca] 
[ime in funkcija pooblaščenega predstavnika]        [ime in funkcija pooblaščenega predstavnika] 
<dd mesec llll>                  <dd mesec llll> 
<podpis revizorja>             <podpis upravičenca> 
 
1.9 Obseg dela – predpisana oblika poročila in postopki, ki jih je treba izvesti 
Neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah o stroških, ki se uveljavljajo v okviru sporazuma o 
dodelitvi sredstev, ki se financira v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave (7OP) 

Natisne se na papir s pisemsko glavo revizorja 
 
<ime kontaktne(-ih) osebe (oseb)>, <funkcija> 
<ime upravičenca> 
<naslov> 
<dd mesec llll> 
 
V skladu z našo pogodbo z dne <dd mesec llll> z <ime upravičenca> „upravičencem“ in priloženimi 
formalnimi pogoji (priloženi temu poročilu), bomo pripravili neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah 
(„poročilo“), kakor je navedeno v nadaljevanju. 
 
Cilj 
 
Mi, [pravno ime revizijskega podjetja], s sedežem [polni naslov/mesto/provinca/država], ki nas pri podpisu 
tega poročila zastopa [[ime in funkcija pooblaščenega zastopnika], smo izvedli dogovorjene postopke v 
zvezi s stroški, navedenimi v računovodskih izkazih3 [ime upravičenca] v nadaljevanju upravičenec, 
kateremu je priloženo to poročilo in ki se predloži Evropski Komisiji v okviru sporazuma o dodelitvi 
sredstev [sklic na sporazum o dodelitvi sredstev EU ali Euratoma: naslov, okrajšava, številka] za 
naslednje(-a) obdobje(-a) [vstavite obdobje(-a), ki ga (jih) zajemajo računovodski izkazi za posamezno 
dejavnost]] in naslednji znesek [vstavite znesek v EUR].  Ta posel je vključeval izvajanje določenih 
postopkov, katerih rezultate uporabi Evropska komisija, da bi prišla do sklepnih ugotovitev glede 
upravičenosti stroškov, ki se uveljavljajo. 
 
Obseg dela 
 
Naš posel je bil izveden v skladu s: 

– formalnimi pogoji, ki so priloženi temu poročilu in: 

– Mednarodnim standardom o povezanih storitvah (ISRS) 4400 Obveznosti izvajanja 
dogovorjenih postopkov v zvezi s finančnimi informacijami, kakor jih je objavilo 
Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov (IFAC);  

– etičnim kodeksom za poklicne računovodje, ki ga je izdalo IFAC. Čeprav ISRS 4400 
določa, da se pri poslih, ki temeljijo na dogovorjenih postopkih, ne zahteva neodvisnost, 
Evropska komisija zahteva, da revizor upošteva tudi zahteve glede neodvisnosti iz 
etičnega kodeksa za poklicne računovodje. 

                                                 
3 Računovodski izkaz se v tem kontekstu nanaša samo na obrazec C – Priloga VI, s katerim upravičenec 
uveljavlja stroške v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev. 
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Kakor je bilo zahtevano, smo izvedli samo postopke, ki so določeni v formalnih pogojih za ta posel, 
ter sporočili naše dejanske ugotovitve o teh postopkih v razpredelnici, ki je priložena temu poročilu.  

Obseg teh dogovorjenih postopkov je izključno določila Evropska komisija in postopki so se izvajali 
samo za pomoč Evropski komisiji pri ocenjevanju, če so se stroški, ki jih uveljavlja upravičenec v 
priloženem računovodskem izkazu, uveljavljali v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev. Revizor 
ni odgovoren za ustreznost in primernost teh postopkov. 

Ker postopki, ki smo jih izvedli, ne predstavljajo niti revizije niti pregleda v skladu z mednarodnimi 
revizijskimi standardi ali mednarodnimi standardi o obveznostih pregleda, glede računovodskih 
izkazov ne dajemo nobenega zagotovila. 

Če bi izvedli dodatne postopke ali revizijo oziroma pregled računovodskih izkazov upravičenca v 
skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, bi mogoče opazili druge stvari, o katerih bi vam 
poročali. 

Viri informacij 

Poročilo vsebuje informacije, ki nam jih je kot odgovor na specifična vprašanja predložila uprava 
upravičenca ali pa izvirajo iz informacijskih in računovodskih sistemov upravičenca.  
Dejanske ugotovitve 
 
Zgoraj navedeni računovodski izkaz(-i) za posamezno dejavnost je (so) bil(-i) pregledan(-i) in izvedeni so 
bili vsi postopki, ki so določeni v priloženi razpredelnici za naš posel. Na podlagi rezultatov teh postopkov 
ugotavljamo: 
Upravičenec nam je predložil vso dokumentacijo in računovodske informacije, ki nam omogočajo, da 
izvedemo te postopke. Vse ugotovljene izjeme so navedene v nadaljevanju. 
 

Izjeme 

• V nekaterih primerih revizor ni mogel uspešno zaključiti določenih postopkov. Te izjeme 
so naslednje: 

na tem mestu je treba navesti izjeme, kot sta nezmožnost uskladiti ključne informacije in 
nerazpoložljivost podatkov, kar je revizorju onemogočilo, da bi izvedel postopke, itd. Komisija 
na podlagi teh informacij določi zneske, ki se bodo povrnili.  
 

Uporaba tega poročila 

To poročilo se uporablja samo za namen, ki je naveden v zgornjem cilju.  

To poročilo je pripravljeno izključno kot zaupni dokument, ki ga uporabljata upravičenec in Evropska 
komisija, in izključno za predložitev Evropski komisiji v zvezi z zahtevami, kakor so navedene v 
členu II.4.4 sporazuma o dodelitvi sredstev. Upravičenec ali Evropska komisija ga ne smeta uporabiti 
za druge namene ali ga posredovati tretjim osebam. Evropska komisija lahko razkrije to poročilo samo 
tistim, ki imajo regulativne pravice za dostop do njega, zlasti Evropskemu uradu za boj proti 
goljufijam in Evropskemu računskemu sodišču. 

To poročilo se nanaša samo na računovodski(-e) izkaz(-e), ki je (so) določen(-i) zgoraj, in ne tudi na 
druge računovodske izkaze upravičenca. 
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Pri oblikovanju tega poročila ni nikakršnega navzkrižja interesov4 med revizorjem in upravičencem. 
Honorar, ki je bil plačan revizorju za pripravo poročila, je znašal ______EUR. 

Z veseljem bomo z vami razpravljali o našem poročilu in vam zagotovili kakršne koli nadaljnje 
informacije ali pomoč, ki bi lahko bile potrebne. 

 
[pravno ime revizijskega podjetja] 
[[ime in funkcija pooblaščenega zastopnika] 
<dd mesec llll>,<podpis revizorja> 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Konflikt interesov nastane, kadar je dejansko ali navidez ogrožena revizorjeva objektivnost pri oblikovanju poročila, na 
primer če je/bi revizor:  
– sodeloval pri pripravi računovodskih izkazov (obrazci C);  
– imel neposredno korist, ko bi bilo poročilo sprejeto; 
– tesno povezan s katero koli osebo, ki zastopa upravičenca; 
– direktor, skrbnik ali partner upravičene organizacije; 
– v kakršnem koli drugem položaju, ki ogroža njegovo neodvisnost ali mu onemogoča, da bi 
pripravil nepristransko poročilo. 
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Postopki, ki jih izvaja revizor 

Revizor načrtuje in izvaja svoje delo v skladu s cilji in obsegom tega posla ter postopki, ki jih je treba izvajati, kakor je določeno v nadaljevanju. Pri izvajanju teh 
postopkov lahko revizor uporablja tehnike, kot so raziskava in analiza, (ponovni) izračun, primerjava, druge kontrole stvarne točnosti, opazovanja, pregled 
evidenc in dokumentov, pregled sredstev in pridobivanje potrditev ter katere koli druge tehnike, ki so potrebne za izvajanje teh postopkov.  

Evropska komisija si pridržuje pravico, da izda smernice skupaj z vzorčnimi opredelitvami in ugotovitvami, ki vodijo revizorja glede narave in predstavitve 
dejstev, ki se ocenijo. Evropska komisija si pridržuje pravico, da s pisnim obvestilom upravičencu spreminja postopke. Postopki, ki se izvedejo, so naslednji: 
Postopki Standardne dejanske ugotovitve in osnova za poročanje o izjemah 
Stroški osebja 
 

1. Ponovno izračunati urne postavke in režijske stroške osebja (za 
celotno osebje, če je manj kot 20 zaposlenih, drugače vzorec vsaj 
20 zaposlenih ali 20 % zaposlenih glede na to, katero število je 
večje), navesti število opravljenih produktivnih ur in urne 
postavke. Kadar je uporabljeno vzorčenje, mora biti izbor 
naključen, da bi bil vzorec reprezentativen. „Produktivne ure“ 
predstavljajo (povprečno) število ur, ki jih letno opravi zaposleni, 
brez dopusta, bolniškega dopusta in drugih pravic.  Revizor je 
prejel izračun produktivnih ur po pregledu vse potrebne 
dokumentacije, nacionalne zakonodaje, kolektivnih pogodb, 
pogodb in ostale ustrezne dokumentacije. Izračun mora temeljiti 
na obdobjih, ki ustrezajo računovodskim izkazom ali zadnjemu 
zaključenemu finančnemu letu (odvisno, kaj od tega uporablja 
upravičenec). 

Revizor je opravil revizijo na podlagi vzorca ________  zaposlenih od skupno ________  zaposlenih. 
Za vsakega zaposlenega iz vzorca ___ je revizor izračunal stroške osebja (plača in stroški delodajalca) iz 
plačilnega sistema in produktivne ure iz časovnih evidenc vsakega zaposlenega. 
Revizor je za vsakega izbranega zaposlenega ponovno izračunal urno postavko, tako da je razdelil 
dejanske stroške osebja z dejanskimi produktivnimi urami, kar se je nato primerjalo z urnimi postavkami, 
ki jih uveljavlja upravičenec. 
Opaziti ni bilo nobenih izjem. 
Povprečno število produktivnih ur za izbrane zaposlene je bilo ________. 
Izračun produktivnih ur ustreza običajni računovodski praksi upravičenca. 
 
Če produktivnih ur ali stroškov osebja ni mogoče določiti, jih je treba v glavnem poročilu navesti 
(skupaj z zneski) kot izjeme. 
Če izračun produktivnih ur ne ustreza običajni računovodski praksi upravičenca, je treba to v 
glavnem poročilu navesti kot izjemo.  
 
 

2. Za isti izbor preučiti in opisati časovno evidentiranje zaposlenih 
(papir/računalnik, dnevno/tedensko/mesečno, s podpisom, 
odobreno). 

Zaposleni evidentirajo svoj čas na dnevni/tedenski/mesečni osnovi na papirju/elektronsko. Izbrane 
časovne evidence je odobril vodja projekta ali drugi nadrejeni. 
Če niso na voljo nobene časovne evidence, ki ustrezajo zgornjemu opisu, je treba to v glavnem 
poročilu navesti kot izjemo. 

3. Zaposlitveni status in zaposlitveni pogoji osebja. Revizor mora 
dobiti zaposlitvene pogodbe izbranih zaposlenih in jih primerjati 
s standardno zaposlitveno pogodbo, ki jo uporablja upravičenec. 
Razlike, ki niso predvidene v sporazumu o dodelitvi sredstev, je 
treba navesti kot izjeme. 

Revizor je pregledal zaposlitvene pogodbe izbranih zaposlenih in ugotovil, da so bili: 
– neposredno zaposleni s strani upravičenca v skladu z njegovo nacionalno zakonodajo, 
– pod izključnim tehničnim nadzorom in odgovornostjo slednjega in 
– plačani v skladu z običajnimi praksami upravičenca. 
Osebje, ki ne izpolnjuje vseh treh pogojev, je treba v glavnem poročilu navesti (skupaj z zneski) kot 
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izjeme. 

4. Uporaba povprečnih stroškov osebja  
Uporabiti 4a, 4b ali 4c glede na to, ali obstaja odobreno potrdilo o 
metodologiji  (CoMAv ali CoM, če se nanaša na povprečne 
stroške osebja)_ 

 
4a.  Z odobrenim potrdilom o metodologiji, vključno s 

povprečnimi stroški osebja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4b. Brez odobrenega potrdila o metodologiji (se ne 

uporablja za lastnike MSP in fizične osebe, ki ne 
prejemajo plače): 
• Revizor je pregledal vse ustrezne priročnike in/ali 

notranje smernice, v katerih je opisana metoda za 
izračun povprečnih stroškov osebja. 

• Revizor je prejel seznam vseh povprečnih stroškov 
osebja, ki jih je upravičenec izračunal v skladu z 
uporabljeno metodo. 

• Revizor je preveril, da v izračunu niso upoštevani 
povprečni stroški osebja iz člena II.14.3 Priloge II k 
sporazumu o dodelitvi sredstev ali morebitni stroški, 
ki se uveljavljajo na podlagi drugih stroškovnih 
kategorij. 

• Revizor je prejel seznam vseh  ustreznih zaposlenih 
(ki delajo na projektih EU + ki ne delajo na projektih 
EU), na podlagi katerih se izračunajo povprečni 
stroški osebja. 

 
 
 
 
 
4a. 
 
Revizor je ugotovil, da so stroški osebja, ki se uveljavljajo v računovodskem izkazu: 
 
•  izračunani z uporabo povprečnih stroškov v skladu z metodologijo, kakor je določena v 

poročilu o ugotovitvah o metodologiji z dne________. 
• izračunani z uporabo zneskov iz zadevnega obdobja, ki jih je mogoče uskladiti z 

računovodskimi evidencami za zadevno obdobje. 
 
• Kjer so uporabljene kategorije, je revizor preveril, ali je raziskovalec (ali oseba, povezana z 

raziskovanjem) pravilno uvrščen(-a). 
 
• Revizor je dobil potrdilo upravičenca, da uporabljene postavke niso postavke iz proračuna ali 

ocenjeni zneski. 
 
Če zneskov ni mogoče uskladiti ali če so bili uporabljeni ocenjeni zneski ali zneski iz proračuna, je 
treba to v glavnem poročilu navesti kot izjemo. 
 
 
4b.  
 
Revizor je ugotovil: 
 
• da ni razlik med metodo, opisano v ustrezni dokumentaciji, in metodo, ki jo je uporabil upravičenec;  
• da metodologija, uporabljena za izračun povprečnih urnih postavk osebja, ustreza običajni 

računovodski praksi organizacije za obračun stroškov; 
• da pri številčnem usklajevanju  ni bilo razlik. 
 
• Revizor potrjuje, da postavke, uporabljene za izračun povprečnih stroškov osebja, niso temeljile na 

proračunskih ali ocenjenih zneskih.  
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• Revizor je preveril dodelitev zaposlenih ustreznim 

skupinam ter pravilnost ekvivalenta polnega 
delovnega časa  (FTE). 

• Revizor je številčno uskladil skupni znesek stroškov 
osebja, ki se je uporabil za izračun povprečnih 
stroškov osebja, in skupni znesek stroškov osebja, ki 
je določen v statutornih računih. 

• Revizor je na podlagi vzorcev preveril, ali je bila za 
stroške osebja, ki se uveljavljajo pri projektu, pri 
katerem poteka revizija, uporabljena ustrezna urna 
postavka. 

 
4c. Brez odobrenega potrdila o metodologiji – uporablja se 

samo za lastnike MSP in fizične osebe, ki ne prejemajo 
plače: 
• Revizor je pregledal plačni seznam in računovodske 

evidence, pogodbe in druge ustrezne pravne 
dokumente, da bi preveril, ali lastniki MSP in zadevne 
fizične osebe ne prejemajo plače.  

• Revizor je prejel dokumente (npr. podatke o prejšnjih 
zaposlitvah, življenjepise, diplome in drugo ustrezno 
dokumentacijo), ki dokazuje strokovno izkušenost 
zadevnih oseb in podpira določitev ustrezne 
raziskovalne kategorije v skladu z delovnim 
programom „Ljudje“.  

• Revizor je preveril, ali letno nadomestilo za 
življenjske stroške ustreza referenčnemu letu objave 
razpisa, pri katerem je bil projekt izbran za 
financiranje, in ali je upravičenec uporabil ustrezni 
korekcijski koeficient za zadevno državo, ki je bil 
objavljen v delovnem programu „Ljudje“ za leto 
razpisa. 

• Revizor je ponovno izračunal urno postavko tako, da 
je veljavno nadomestilo za življenjske stroške za 
posamezno raziskovalno kategorijo delil s 
standardnim številom produktivnih ur (1 575) in ga 
nato pomnožil z ustreznim korekcijskim koeficientom 

 
Če zneskov ni mogoče uskladiti ali če so bili uporabljeni ocenjeni zneski ali zneski iz proračuna, je 
treba to v glavnem poročilu navesti kot izjemo. 
Če se običajna računovodska praksa razlikuje od opisane, je treba to v glavnem poročilu navesti 
kot izjemo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4c.  
• Lastniki MSP in fizične osebe, ki uveljavljajo stroške osebja na podlagi pavšala, ne prejemajo plače. 
 
Če prejemajo plačo, je treba to v glavnem poročilu navesti kot izjemo.  
 
• Čas, porabljen za delo pri projektih, so osebe, katerih osebni delovni stroški so zaračunani na podlagi 

pavšala, ustrezno zabeležile. Časovne evidence je preverila nadrejena ali druga oseba, ki je 
sodelovala pri projektu. Če nadrejena ali druga oseba, katere delo je tesno povezano s takimi 
osebami, ni prisotna, revizor potrjuje, da je na voljo dokumentacija, ki potrjuje zanesljivost časovnih 
evidenc. 

 
Če časovne evidence niso na voljo, je treba to v glavnem poročilu navesti kot izjemo. 
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za zadevno državo. 

• Revizor je pregledal preglednice prihodov in 
odhodkov, ki so jih izpolnile osebe, ki so uveljavljale 
osebne stroške dela na pavšalni podlagi. 

 
 

 
 

• Urne postavke, ki se uporabljajo za vse lastnike MSP in fizične osebe, ki ne prejemajo plače, so 
pravilno izračunane. 

 
• Skupno število ur, ki se v letu uveljavlja za projekt Evropske unije, ustreza preglednicam prihodov 

in odhodov, vendar ni višje od standardnega števila produktivnih ur na lastnika MSP ali fizične 
osebe (1 575). 

 
 
Če izračun ni pravilen, je treba to v glavnem poročilu navesti kot izjemo.  
 

Sklepanje pogodb s podizvajalci 
5. Dobiti pisni opis od upravičenca v zvezi z uporabljenimi viri 

tretjih oseb in jih primerjati s Prilogo 1 k sporazumu o dodelitvi 
sredstev. 

Revizor je primerjal opis virov tretjih oseb, ki ga je predložil upravičenec, s specifikacijo iz Priloge 1 k 
sporazumu o dodelitvi sredstev in ugotovil, da se ujemata. 
Če se opisa očitno ne ujemata, je treba to v glavnem poročilu navesti kot izjemo. 

6. Pregledati dokumente in dobiti potrdila, da so pogodbe s 
podizvajalci sklenjene v skladu s postopkom, ki vključuje analizo 
ekonomsko najugodnejše ponudbe (najboljše razmerje med ceno 
in kakovostjo), preglednosti in enake obravnave. 

Popoln pregled, če je manj kot 20 postavk, drugače vzorec vsaj 
20 postavk ali 20 % postavk glede na to, katero število je večje. 

Revizor je prejel razpisne dokumente za vsako sklenjeno pogodbo s podizvajalcem in ugotovil, da je bil 
razpisni postopek upoštevan in da je upravičenec pripravil pisno analizo ekonomsko najugodnejše 
ponudbe v podporo končni izbiri podizvajalca ali da je bila pogodba sklenjena kot del obstoječe okvirne 
pogodbe, ki je veljala pred začetkom projekta. 
Če revizor ne prejme dokaza za nobeno od zgoraj navedenih možnosti, je treba znesek iz pogodbe s 
podizvajalcem v glavnem poročilu navesti kot izjemo. 

Drugi neposredni stroški 
7. Pravilna opredelitev amortizirane opreme in njena dodelitev 

projektu. 
Popoln pregled, če je manj kot 20 postavk, drugače vzorec vsaj 
20 postavk ali 20 % postavk glede na to, katero število je večje. 

Revizor je preveril stroške opreme, ki se uveljavljajo v okviru projekta, na podlagi računovodskih 
evidenc in temeljnih računov. Upravičenec je dokumentiral povezavo s projektom na računu in prodajni 
dokumentaciji in, kjer je ustrezno, na obračunu projekta. Vrednost sredstev je bila usklajena z računom, 
DDV ali drugi določljivi posredni davki pa se niso uveljavljali. Uporabljena amortizacijska metoda za 
uveljavljanje stroškov opreme v okviru projekta se je primerjala z običajno računovodsko politiko 
upravičenca in je bila z njo usklajena. 
Če so se uveljavljala sredstva, ki niso usklajena z zgoraj navedenim, jih je treba v glavnem poročilu 
navesti (skupaj z zneski) kot izjeme. 

8. Potni stroški, ki so pravilno opredeljeni in dodeljeni projektu (in v 
skladu z običajno politiko upravičenca za dela zunaj 
[EU][Euratoma] v zvezi s potovanjem v prvem razredu itd.) 
Popoln pregled, če je manj kot 20 postavk, drugače vzorec vsaj 
20 postavk ali 20 % postavk glede na to, katero število je večje. 
Upravičenec mora podati pisni dokaz svoje običajne politike 
glede potnih stroškov (npr. uporaba vozovnic prvega razreda), da 
bi lahko revizor primerjal s to politiko potne stroške, ki se 

Revizor je pregledal vzorec in ugotovil, da je upravičenec dodelil potne stroške projektu tako, da je 
označil račune in pooblastila za nakup z referenčno številko projekta, kar pomeni, da je mogoče izslediti 
dodelitve v računovodskih izkazih projekta. 
Stroški, ki se uveljavljajo, so se primerjali z računi in ugotovljeno je bilo, da so usklajeni. DDV in drugi 
določljivi posredni davki se niso uveljavljali. 
Praksa pri potovanjih v prvem razredu je bila usklajena s pisnimi pravili, ki jih je predložil upravičenec. 
Stroški, ki niso navedeni v računovodskih izkazih projekta in niso jasno dodeljeni (običajno s pisno 
oznako številke projekta na originalnem računu), morajo biti v glavnem poročilu navedeni (skupaj 
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uveljavljajo. z zneski) kot izjeme. 

9. Pravilna opredelitev potrošnega materiala in njegova dodelitev 
projektu. 

Popoln pregled, če je manj kot 20 postavk, drugače vzorec vsaj 
20 postavk ali 20 % postavk glede na to, katero število je večje. 

 

Revizor je pregledal vzorec in ugotovil, da je upravičenec dodelil stroške potrošnega materiala projektu 
tako, da je označil račune in pooblastila za nakup z referenčno številko projekta, kar pomeni, da je 
mogoče izslediti dodelitve v računovodskih izkazih projekta. 
Stroški, ki se uveljavljajo, so se primerjali z računi in ugotovljeno je bilo, da so usklajeni. DDV in drugi 
določljivi posredni davki se niso uveljavljali. 
Stroški, ki niso navedeni v računovodskih izkazih projekta in niso jasno dodeljeni (običajno s pisno 
oznako številke projekta na originalnem računu), morajo biti v glavnem poročilu navedeni (skupaj 
z zneski) kot izjeme. 

Posredni stroški 
10. Dobiti in pregledati natančno razčlenjene posredne stroške (v 

skladu z računovodskimi evidencami) ter potrditi, da naslednji 
stroški niso prisotni: 

a. določljivi posredni davki, vključno z DDV,  
b. dajatve,  
c. dolgovane obresti,  
d. rezerve za primer možnih izgub ali dajatev,  
e. tečajne izgube, stroški v zvezi z donosom na kapital,  
f. napovedani, nastali ali povrnjeni stroški v zvezi z 

drugim projektom Unije ali Euratoma,  
g. dolgovi in stroški dolžniške obveznosti, prekomerni 

ali nepremišljeni izdatki5. 
 
 
 
 
 
 

Zgoraj navedeno se ne uporablja pri upravičencih, ki za 
uveljavljanje posrednih stroškov uporabljajo pavšal v skladu s 
Prilogo II k sporazumu o dodelitvi sredstev, priloženemu 
sporazumu o dodelitvi stroškov, pri katerem se izvaja pregled. V 
tem primeru se uporabi naslednji postopek: 

• Revizor je potrdil, da pavšal, uporabljen pri računovodskih 

Revizor je dobil skupni znesek dodeljenih režijskih stroškov in ga uskladil z računovodskimi evidencami 
za zadevno obdobje. 
Revizor je ponovno izračunal delež posrednih stroškov [kot odstotek stroškov osebja / kot fiksno urno 
postavko za osebje / kot drugi dejavnik stroškov, ki ga je opredelil upravičenec] in ga primerjal s 
postavko, ki je uporabljena v računovodskem(-ih) izkazu(-ih). 
Revizor je iz računovodskega sistema dobil natančno razčlenjene posredne stroške, ki se uveljavljajo v 
okviru pogodbe, in uskladil posamezne zneske z glavno knjigo upravičenca.  
Revizor je ugotovil, da stroški za neraziskovalne dejavnosti upravičenca, kot so proizvodnja, 
izobraževanje, trženje proizvodov ali storitev itd., niso bili vključeni v izračun. 
Za vsak element v razčlenitvi je revizor dobil potrdilo upravičenca, da ne vključuje nobenih 
neupravičenih stroškov (tipični primeri so stroški zakupa, stroški posojila, rezerve za dvomljive dolgove 
(brez običajnih časovnih razmejitev), lokalni davki na dohodek in na nepremičnine, carinske dajatve, 
tečajne izgube zaradi zaračunavanja v tuji valuti).  
Treba je upoštevati samo prekomerne in nepremišljene izdatke v navodilih Komisije, revizorju pa 
ni treba podati strokovne sodbe ali zagotovila. Zneske, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih meril ali 
kjer revizor nima zadostnih informacij, da bi pregledal in primerjal vrste stroškov, je treba v 
glavnem poročilu navesti (skupaj z zneski) kot izjeme.  
 
Samo za upravičence, ki za uveljavljanje posrednih stroškov uporabljajo pavšal:  

Revizor je ugotovil: 

• da je bil pavšal uporabljen v skladu s Prilogo II k sporazumu o dodelitvi sredstev in izračunan na 
podlagi upravičenih stroškov brez stroškov sklepanja pogodb s podizvajalci in stroškov virov, ki so 
jih dale na voljo tretje osebe in se ne uporabljajo v prostorih upravičenca, 

• da pri številčnem usklajevanju ni bilo do razlik. 
                                                 
5 Prekomerni ali nepremišljeni izdatki, kakor so opredeljeni v navodilih, ki jih je izdala Komisija. 
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izkazih, ustreza pavšalu iz Priloge II  k sporazumu o 
dodelitvi sredstev. 

• Revizor je ponovno izračunal posredne stroške, uveljavljene 
na podlagi pavšala, zaradi računske točnosti. 

 
11. Oceniti uporabo poenostavljene metode izračunavanja režijskih 

stroškov na ravni pravnega subjekta. 
Upravičenec lahko uporablja poenostavljeno metodo 
izračunavanja (zaradi odsotnosti analitičnega računovodstva ali 
pravne zahteve, da se uporablja računovodstvo na podlagi 
trenutka plačila). To ne dovoljuje uporabe splošne ocene ali 
standardne postavke, ki ne izhaja iz računovodskih evidenc za 
zadevno obdobje. Zato je treba za vsako obračunsko obdobje 
posodobiti postavko (vendar ne metodologijo). 

Računovodski sistem upravičenca ne dovoljuje, da so posredni stroški opredeljeni ločeno po posameznih 
oddelkih. [in/ali] 
Računovodski sistem upravičenca temelji na trenutku plačila in ob koncu leta so narejene prilagoditve z 
uporabo računovodskih ocen za uveljavljanje določenih vnaprej vračunanih stroškov. 
 
Revizor je dobil razčlenjene režijske stroške, vnose za prilagoditev in vire zadevnih računovodskih 
vnosov. 
 
Upravičenec je revizorju predložil temeljne izračune, ki predstavljajo osnovo za dodatne računovodske 
vnose. Revizor je preveril te izračune glede na ustrezne vire upravljavskih informacij. 
Kakršne koli elemente poenostavljenih izračunov, ki predstavljajo ocene v odstotkih in ki jih ni 
mogoče primerjati s temeljnimi podatki, je treba v glavnem poročilu navesti (skupaj z zneski) kot 
izjeme. 
 

12. Pregledati in primerjati menjalni tečaj pri menjavi v eure. Revizor je primerjal menjalne tečaje, uporabljene za pretvorbo, z veljavnimi uradnimi menjalnimi tečaji, 
ki jih je določila Evropska unija, in upravičenec je uporabil [izberite eno od naslednjih možnosti]: 
• menjalni tečaj dne, ko so nastali dejanski stroški, 
• tečaj, ki se uporablja prvi dan meseca po koncu obdobja poročanja. 
Kjer menjalnih tečajev ni mogoče uskladiti, je treba to v glavnem poročilu navesti (skupaj z 
zneskom) kot izjemo. 

13. Opredelitev prejemkov.  
Upravičenec mora v zahtevku prijaviti kakšne koli prejemke v 
zvezi s projektom (dohodek od dogodkov, popusti dobaviteljev 
itd.) 
 

Revizor je preučil zadevne računovodske izkaze projekta in upravičenec mu je sporočil, da navedeni 
zneski predstavljajo popolno evidenco virov dohodka v zvezi s projektom. Znesek v zvezi s prejemki, ki 
je vključen v zahtevek, je enak znesku, ki je evidentiran pri obračunu projekta. 
Kakršne koli razlike v prihodkih, navedene v računovodskih izkazih, in tiste, o katerih je poročal 
upravičenec, je treba v glavnem poročilu navesti (skupaj z zneskom) kot izjeme. 

14. Opredelitev obresti, ki so nastale zaradi predhodnega 
financiranja. 

Če je upravičenec koordinator projekta, mora navesti obresti, ki 
so nastale zaradi predhodnega financiranja. 
 

Revizor je primerjal ustrezne računovodske izkaze projekta z obrestmi na bančnih izpiskih in ugotovil, da 
se ujemajo. 
Kakršne koli razlike v obrestih, navedene v računovodskih izkazih, in tiste, o katerih je poročal 
upravičenec, je treba v glavnem poročilu navesti (skupaj z zneskom) kot izjeme. 
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[pravno ime revizijskega podjetja] 
[ime in funkcija pooblaščenega zastopnika] 
<dd mesec llll>      
<podpis revizorja> 
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