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Gavėjas turėtų parengti nurodymus ir suderinti juos su auditoriumi. 

Auditorius turėtų pateikti nepriklausomą faktinių išvadų apie metodiką ataskaitą. 
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Nurodymai dėl nepriklausomos faktinių išvadų apie metodiką, taikomą pagal dotacijos 
susitarimą, finansuojamą pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (7BP), 
ataskaitos. 

Šiame dokumente pateikti nurodymai, kuriais vadovaudamasis <gavėjo vardas, pavardė 
(pavadinimas)> (toliau – gavėjas) sutinka pavesti <audito įmonės pavadinimas> (toliau – auditorius) 
parengti nepriklausomą faktinių išvadų apie gavėjo metodiką, taikomą personalo išlaidoms ir 
pridėtinėms išlaidoms (netiesioginėms išlaidoms) apskaičiuoti, ataskaitą, susijusią su Europos 
Sąjungos ir (arba) Europos atominės energijos bendrijos pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų 
programą (7BP) finansuojamais dotacijos susitarimais <dotacijos susitarimų pavadinimai ir 
numeriai> (toliau – dotacijos susitarimai). Šiuose nurodymuose Europos Komisija minima tik kaip 
dotacijos susitarimus su gavėju pasirašiusioji šalis. Europos Sąjunga ir (arba) Euratomas nėra šio 
susitarimo šalys (-is). 

1.1.  Susitarimo šalių įsipareigojimai 

Gavėjas – juridinis asmuo, gaunantis dotaciją ir pasirašęs dotacijos susitarimus su Europos Komisija1. 

• Gavėjas privalo parengti pagal dotacijos susitarimus finansuojamos veiklos finansinę ataskaitą2 
pagal tų susitarimų nuostatas ir pateikti ją auditoriui bei užtikrinti, kad tą finansinę ataskaitą būtų 
galima tinkamai palyginti su gavėjo buhalterinės apskaitos ir sąskaitybos sistema bei tą sistemą 
sudarančiomis sąskaitomis ir įrašais. Ši finansinė ataskaita bus naudojama kaip procedūrų, kurias 
auditorius atliks pagal šią užduotį, pagrindas. Neatsižvelgiant į atliktinas procedūras, gavėjas 
nuolat atsako už taikomą metodiką ir finansinės ataskaitos tikslumą. 

• Gavėjas privalo parengti faktines ataskaitas, kurių pagrindu auditorius galėtų atlikti nurodytas 
procedūras, ir toms ataskaitoms patvirtinti pateikti auditoriui tiksliai datuotą rašytinį aiškinamąjį 
laišką, kuriame nurodytas tose ataskaitose apžvelgiamas laikotarpis. 

• Gavėjas sutinka, kad auditoriaus gebėjimas atlikti pagal šią užduotį reikalaujamas procedūras iš 
esmės priklauso nuo to, ar gavėjas suteiks auditoriui visas galimybes laisvai bendrauti su gavėjo 
personalu ir susipažinti su jo buhalterinės apskaitos ir kitais svarbiais įrašais. 

Auditorius – auditorius, kuris privalo atlikti sutartas procedūras, kaip nustatyta šiuose nurodymuose, 
ir pateikti gavėjui nepriklausomą  faktinių išvadų ataskaitą. 

Auditorius turi būti nesusijęs su gavėju. 

• [1 galimybė: išbraukti, jei netaikoma] Auditorius turi reikiamą kvalifikaciją teisės aktuose 
nustatytam buhalterinės apskaitos dokumentų auditui atlikti pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės 
atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos direktyvą 84/253/EEB, arba 
pagal panašius nacionalinius nuostatus. 

• [2 galimybė: išbraukti, jei netaikoma] Auditorius yra kompetentingas valstybės tarnautojas, kurio 
veiksnumą atlikti gavėjo auditą patvirtino atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos ir kuris 
nedalyvavo rengiant finansines ataskaitas. 

                                                 
1 Jeigu pavyzdiniam 7BP dotacijos susitarimui taikoma 10 specialioji sąlyga, arba jeigu 7BP Marie Curie 
dotacijos susitarimui taikoma 10 bis specialioji sąlyga, šią formą taip pat pildo trečiosios šalys, susijusios su 
gavėju. Tokiu atveju žodžiai „gavėjas“ keičiami į „trečioji šalis“. 
2 Šiame kontekste finansinė ataskaita reiškia tik C formą – VI priedą, pagal kurį gavėjas prašo padengti išlaidas 
pagal dotacijos susitarimą. 
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• Atliktinas procedūras nustatė Europos Komisija, ir auditorius neatsako už šių procedūrų tikimą ir 
tinkamumą. 

 

1.2.  Užduoties dalykas 

Šios užduoties dalykas – metodika, kurią gavėjas parengė ir taikė teikdamas prašymą padengti 
personalo išlaidas ir pridėtines išlaidas (netiesiogines išlaidas).  

1.3.  Užduoties pagrindas 

Gavėjas pateikia Europos Komisijai metodikos sertifikatą, kurį išorės auditorius parengė 
nepriklausomos  faktinių išvadų apie metodiką ataskaitos forma pagal dotacijos susitarimų 
II.4 straipsnį. Ši ataskaita reikalinga Komisijos įgaliojimus suteikiančiam pareigūnui, nes jis padengia 
gavėjo prašomas padengti išlaidas atsižvelgdamas į šioje ataskaitoje pateiktas faktines išvadas. 

1.4.  Užduoties pobūdis ir tikslas 

Šiame dokumente pateikta užduotis atlikti konkrečias sutartas procedūras rengiant nepriklausomą  
faktinių išvadų apie metodiką ataskaitą, susijusią su dotacijų susitarimais. Šios ataskaitos tikslas – 
auditoriaus pateiktos faktinės išvados apie metodiką, kurią gavėjas taikė savo finansinėse ataskaitose, 
veiklos, finansuojamos pagal dotacijos susitarimus, išlaidoms apskaičiuoti. Atliktinos procedūros 
suteiks Komisijai galimybę nustatyti, ar gavėjas taiko metodiką ir ar ji tinkama siekiant užtikrinti, kad 
prašomos padengti išlaidos atitiktų dotacijos susitarimų sąlygas. 

Ši užduotis nėra patikinimo užduotis, auditorius neteikia audito nuomonės ir nepateikia patikinimo. 
Europos Komisija gauna reikiamą patikinimą remdamasi savo išvadomis, kurias padaro atsižvelgdama 
į auditoriaus pateiktas faktines išvadas apie gavėjo metodiką. 

Auditorius savo ataskaitoje pareiškia, kad rengiant šią ataskaitą tarp jo ir gavėjo nebuvo jokio interesų 
konflikto ir taip pat nurodo auditoriui už ataskaitos pateikimą sumokėtą mokestį. 

1.5.  Darbo apimtis 

1.5.1. Auditorius įsipareigoja atlikti šią užduotį pagal šiuos nurodymus ir: 

– pagal Tarptautinės apskaitininkų federacijos (TAF) patvirtintą 4400 tarptautinį susijusių paslaugų 
standartą (TSPS) Užduotys  sutartoms su finansine informacija susijusioms procedūroms atlikti;  

– vadovaujantis TAF paskelbtu Profesionalių apskaitininkų etikos kodeksu. Nors TSPS 4400 
nustatyta, kad nepriklausomumas nėra būtinas reikalavimas atliekant užduotis dėl sutartų 
procedūrų, Europos Komisija reikalauja, kad auditorius taip pat laikytųsi Profesionalių 
apskaitininkų etikos kodekse nustatytų nepriklausomumo reikalavimų. 

1.5.2. Planavimas, procedūros, dokumentai ir įrodymai 

Auditorius turėtų taip suplanuoti darbą, kad būtų galima atlikti veiksmingą metodikos analizę. Tam jis 
atlieka šių nurodymų 1.9 dalyje („Darbo apimtis – privalomas ataskaitos formatas ir atliktinos 
procedūros“) nurodytas procedūras ir naudoja atliekant tas procedūras gautus įrodymus kaip pagrindą 
faktinių išvadų ataskaitai parengti. 

1.6.  Ataskaitos teikimas 

Faktinių išvadų ataskaitoje, kurios pavyzdys pridedamas prie šių nurodymų, turėtų būti pakankamai 
išsamiai aprašytas užduoties tikslas ir sutartos procedūros, kad gavėjas ir Europos Komisija galėtų 
suprasti auditoriaus atliktų procedūrų pobūdį ir apimtį. Privaloma naudoti ataskaitos formatą, 
pridedamą kaip bendrųjų sąlygų VII priede. Ataskaita turėtų būti parengta dotacijos susitarimo 4 
straipsnyje nurodyta kalba. Pagal dotacijos susitarimo II.22 straipsnį Europos Komisija ir Europos 
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Audito Rūmai turi teisę atlikti bet kokio darbo, atlikto pagal projektą, kurio išlaidos teikiamos Europos 
Sąjungai arba Euratomui padengti, auditą. Į šį auditą gali būti įtrauktas su šia užduotimi susijęs darbas. 

1.7. Terminas 
Ataskaita turėtų būti pateikta iki [DATA]. 
 
1.8.  Kitos sąlygos 

[Šioje dalyje gavėjas ir auditorius gali susitarti dėl kitų konkrečių sąlygų, pvz., auditoriaus mokesčių, 
su darbu susijusių smulkių išlaidų, atsakomybės, taikytinų įstatymų ir kt.] 

[audito įmonės teisinis pavadinimas]                     [gavėjo teisinis pavadinimas] 
[įgalioto atstovo vardas, pavardė ir pareigos]       [įgalioto atstovo vardas, pavardė ir pareigos] 
<metai / mėnuo / diena >               <metai / mėnuo / diena > 
<auditoriaus parašas>                   <gavėjo parašas> 
 
1.9.  Darbo apimtis. Privalomas ataskaitos formatas ir atliktinos procedūros 

Nepriklausoma faktinių išvadų apie metodiką, taikomą pagal dotacijos susitarimą, 
finansuojamą pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (7BP), ataskaita 

Spausdinama ant auditoriaus firminio blanko 
 
<Asmens (-ų) ryšiams vardas (-ai), pavardė (-ės)>, < pareigos> 
<gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas)> 
<Adresas> 
<metai / mėnuo / diena> 

Gerbiamas <asmens (-ų) ryšiams pavardė (-ės)> 

Vadovaudamiesi mūsų <metai / mėnuo / diena> sutartimi su <gavėjo vardas, pavardė 
(pavadinimas)>(toliau – gavėjas) ir pridedamais nurodymais (pridedami prie šios ataskaitos), teikiame 
nepriklausomą faktinių išvadų apie metodiką, taikytą personalo išlaidoms ir pridėtinėms išlaidoms 
(netiesioginėms išlaidoms) apskaičiuoti, ataskaitą (toliau – ataskaita). Jūs prašėte atlikti tam tikras 
procedūras, susijusias su dotacija dėl [susitarimo pavadinimas ir numeris] (toliau – dotacijos 
susitarimas). Ataskaitoje aptariama [data] laikotarpiu taikyta metodika. Gavėjui pakeitus metodiką, 
ataskaita nebus taikytina po pakeitimo teikiamoms finansinėms ataskaitoms3.  

Tikslas 

Mūsų užduotis – pritaikyti sutartas procedūras metodikai, taikytai personalo išlaidoms ir pridėtinėms 
išlaidoms (netiesioginėms išlaidoms) apskaičiuoti pagal jūsų ir Europos Komisijos pagal Septintąją 
bendrąją mokslinių tyrimų programą (7BP) pasirašytus dotacijos susitarimus. Faktiniam gavėjo 
pateiktų atsakymų pagrindui ir apibūdinimams patvirtinti, pagal šią užduotį buvo atliktos tam tikros 
nustatytos procedūros, kurių rezultatus Europos Komisija naudoja išvadoms pagal mūsų atliktas 
procedūras padaryti. 

Šios ataskaitos tikslas – auditoriaus teikiamos faktinės išvados apie metodiką, kurią gavėjas taiko 
pagal dotacijos susitarimus finansuojamos veiklos išlaidoms savo finansinėse ataskaitose pateikti. 

Darbo apimtis 

Mūsų užduotis buvo atlikta pagal: 
                                                 
3 Šiuo atveju finansinė ataskaita reiškia tik C formą – VI priedą, pagal kurį gavėjas prašo padengti išlaidas pagal 
dotacijos susitarimą. 



7BP dotacijos susitarimas – VII priedas – E forma 
4 versija, 14.11.2011 

 

 5

– nurodymus, pridedamus prie šios ataskaitos ir 

– Tarptautinės apskaitininkų federacijos (TAF) patvirtintą 4400 tarptautinį susijusių paslaugų 
standartą (TSPS) Užduotys sutartoms su finansine informacija susijusioms procedūroms atlikti;  

– TAF paskelbtą Profesionalių apskaitininkų etikos kodeksą. Nors TSPS 4400 nustatyta, kad 
nepriklausomumas nėra būtinas reikalavimas atliekant užduotis dėl sutartų procedūrų, Europos 
Komisija reikalauja, kad auditorius taip pat laikytųsi Profesionalių apskaitininkų etikos kodekse 
nustatytų nepriklausomumo reikalavimų.  

Kaip reikalauta, mes atlikome tik šios užduoties nurodymuose nustatytas procedūras ir pateikėme 
faktines išvadas prie šios ataskaitos pridedamoje lentelėje. 

Šių sutartų procedūrų apimtį nustatė tik Europos Komisija, ir procedūros buvo atliktos tik siekiant 
padėti Europos Komisijai įvertinti, ar metodika, kurią gavėjas taiko prašomoms padengti išlaidoms 
apskaičiuoti, atitinka ES ir (arba) Euratomo finansuojamo dotacijos susitarimo reikalavimus. 
Auditorius neatsako už šių procedūrų tikimą ir tinkamumą. 

Mūsų atliktos procedūros nėra auditas ar peržiūra, atlikta pagal Tarptautinius audito standartus ar 
Tarptautinius peržiūros užduočių standartus, tad neteikiame jokio  finansinių ataskaitų patikinimo, 
parengtų taikant šią metodiką. 

Jeigu būtume atlikę papildomų procedūrų arba gavėjo finansinių ataskaitų auditą ar peržiūrą pagal 
Tarptautinius audito standartus, mūsų dėmesį būtų galėję patraukti kiti klausimai, apie kuriuos jums 
būtų pranešta. 

Informacijos šaltiniai 

Ataskaitoje pateikta informacija, kurią mums suteikė gavėjo administracija atsakydama į konkrečius 
klausimus arba kuri buvo gauta ir atsirinkta iš gavėjo informacijos ir buhalterinės apskaitos sistemų.  

Faktinės išvados 

Auditoriaus faktinės išvados, gautos atlikus procedūras, pateiktos prie šios ataskaitos pridedamoje 
lentelėje. 

Išimtys 

Kai kuriais atvejais auditorius negalėjo sėkmingai užbaigti nurodytų procedūrų. Išimtys yra šios: 

[šioje dalyje reikėtų išvardyti išimtis, pvz., negalima palyginti pagrindinės informacijos, nebuvo 
duomenų, todėl auditorius negalėjo atlikti procedūrų ir kt.] 

Šios ataskaitos naudojimas 

Ši ataskaita skirta tik pirmiau nustatytam tikslui.  

Ši ataskaita skirta tik gavėjui ir Europos Komisijai konfidencialiai naudoti ir tik pateikti Europos 
Komisijai, vykdant dotacijos susitarimo II.4.4 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Gavėjas ar Europos 
Komisija negali remtis šia ataskaita jokiu kitu tikslu ir negali jos perduoti jokioms kitoms šalims. 
Europos Komisija šią informaciją gali pateikti tik tiems, kas turi teisės aktuose nustatytas teises 
susipažinti su tokia informacija, visų pirma Europos kovos su sukčiavimu tarnybai ir Europos Audito 
Rūmams. 

Ši ataskaita skirta tik pirmiau minėtai metodikai, ir tai nėra gavėjo finansinių ataskaitų ataskaita. 
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Rengiant šią ataskaitą, tarp auditoriaus ir gavėjo nebuvo jokio interesų konflikto4. Auditoriui už 
ataskaitos pateikimą sumokėtas ______ EUR mokestis. 

Tikimės aptarti su jumis šią ataskaitą ir mielai suteiksime visą papildomą informaciją ar pagalbą, 
kurios gali prireikti. 

Nuoširdžiai jūsų 

[audito įmonės teisinis pavadinimas] 
[įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos] 
<metai / mėnuo / diena>,<auditoriaus parašas> 

                                                 
4 Interesų konfliktas kyla, kai atsiranda realus arba tariamas pavojus, jog auditorius neparengs sertifikato objektyviai, jei 
auditorius, pavyzdžiui:  
- prisidėjo rengiant finansines ataskaitas (C formos);  
- gautų tiesioginės naudos, jeigu sertifikatas būtų priimtas; 
- yra artimai susijęs su gavėjui atstovaujančiu asmeniu; 
- yra gavėjo direktorius, patikėtinis ar partneris; 
- užima tokią padėtį, dėl kurios kyla abejonių, kad jis nepriklausomas arba kad gali parengti sertifikatą nešališkai. 
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Gavėjo pareiškimai ir atitinkamos auditoriaus atliekamos procedūros. 
Auditorius planuoja ir atlieka savo darbą atsižvelgdamas į užduoties tikslą ir apimtį bei toliau nustatytas atliktinas procedūras. Atlikdamas šias procedūras, 
auditorius gali taikyti tyrimą, analizę, (per)skaičiavimą, palyginimą, kitas dokumentų tikslumo patikras, stebėjimą, įrašų ir dokumentų tikrinimą, turto tikrinimą, 
patvirtinimus ar bet kokius kitus būdus, kurie laikomi būtinais šioms procedūroms atlikti.  

Europos Komisija pasilieka teisę skelbti gaires kartu su pavyzdinėmis apibrėžtimis ir rezultatais, kuriais auditorius galėtų vadovautis nustatydamas tikrintinų faktų 
pobūdį ir pateikdamas tikrinimo rezultatus. Europos Komisija pasilieka teisę keisti procedūras, raštu pranešdama apie tai gavėjui. Atliktinos procedūros išvardytos 
toliau: 

Gavėjo teiktina informacija ir atitinkamos auditoriaus atliktinos procedūros ir faktinių išvadų pavyzdžiai. 
Metodika laikoma atitinkančia dotacijos susitarimo reikalavimus, jeigu patvirtinti visi toliau pateikti pareiškimai dėl gavėjo metodikos. Visos išimtys turėtų būti pateiktos 
pagrindinėje ataskaitos santraukoje.  
Gavėjo teiktinas pareiškimas Auditoriaus atliktina procedūra ir faktinės išvados 
Toliau aprašyta metodika taikoma nuo [data]. 
Kitas planuojamas gavėjo taikomos metodikos pakeitimas bus padarytas [data] 

Procedūra 
Auditorius patikrino įrašus ir dokumentus, kurie patvirtina gavėjo pateiktus duomenis. 
Išvada 
Gavėjo nurodytos datos atitinka gavėjo pateiktą valdymo informaciją. 

Personalas 
1. Tvarkoma tvirtinama darbo laiko apskaita, pagal kurią galima paskirstyti visas personalo 
darbo valandas projekto darbui, valdymo ir administravimo užduotims, atostogoms ir kt. 
Vedant darbo laiko apskaitą galima paskirstyti su keliais projektais dirbančių darbuotojų 
darbo laiką tiems projektams, taip pat toje apskaitoje numatyta patikra, kuri leidžia išvengti 
dvigubų darbo laiko įrašų. 
Darbo valandos – (vidutinis) valandų skaičius, kurį darbuotojas per metus skyrė darbui, 
atskaičius atostogas, atostogas dėl ligos ir kitas teisėtas atostogas. Šiuos apskaičiuotus 
duomenis pagal finansinę ataskaitą atitinkantį (-čius) laikotarpį (-ius) arba paskutiniuosius 
pasibaigusius finansinius metus (atsižvelgiant į tai, ką pasirenka gavėjas) turėtų pateikti 
gavėjas. 
 

Procedūra 
Atsitiktine tvarka atrinkęs 10 darbuotojų, auditorius patikrino: 
ar darbuotojas įrašė valdymo ir administravimo užduotims skirtą darbo laiką atskirai 
nuo projektui skirto darbo laiko; 
ar atliekamos patvirtinimo patikros, kurių metu inter alia numatyta tikrinti, ar tas pats 
darbo laikas nebuvo įrašytas du kartus. 
Auditorius darbo valandas apskaičiavo patikrinęs visus būtinus įrašus, nacionalinius 
įstatymus, darbo sutartis, susitarimus ir kitus susijusius dokumentus. 
Išvada 
Patikrintų darbuotojų darbo laiko apskaitoje darbo laikas suskirstytas, kaip nurodyta 
pirmiau, ir įrašai buvo patvirtinti, kartu tikrinant, ar tas pats darbo laikas nebuvo 
įrašytas du kartus. 
Paskutiniais pasibaigusiais kalendoriniais metais: 
Vidutinis darbo valandų skaičius 10 darbuotojų buvo ____________. 
Vidutinis darbo valandų skaičius vienam visos organizacijos darbuotojui, kaip 
nustatyta pagal gavėjo darbo laiko apskaitą, buvo ___________. 
Darbo valandos apskaičiuojamos pagal įprastą gavėjo apskaitos praktiką. 

2. Į personalo išlaidas įtrauktas tik standartinis atlyginimas, darbdavio išlaidos ir kt., ir 
Europos Sąjungos arba Euratomo projektus įgyvendinantiems darbuotojams netaikoma jokių 

Procedūra 
Auditorius palygino personalo išlaidoms apskaičiuoti naudotas personalo išlaidas su 
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Gavėjo teiktina informacija ir atitinkamos auditoriaus atliktinos procedūros ir faktinių išvadų pavyzdžiai. 
Metodika laikoma atitinkančia dotacijos susitarimo reikalavimus, jeigu patvirtinti visi toliau pateikti pareiškimai dėl gavėjo metodikos. Visos išimtys turėtų būti pateiktos 
pagrindinėje ataskaitos santraukoje.  
Gavėjo teiktinas pareiškimas Auditoriaus atliktina procedūra ir faktinės išvados 
specialių sąlygų, išskyrus tas, kurios gali būti aiškiai numatytos dotacijos susitarime. algalapių sistema ir apskaitos įrašais. 

Išvada 
Išlaidoms apskaičiuoti naudotos sumos ir apskaitos įrašuose nurodytos sumos yra 
vienodos. 
Išlaidas sudarė standartinis atlyginimas ir teisės aktuose nustatytos darbdavių išlaidos 
ir į jas nebuvo įskaičiuotos premijos; gavėjas patvirtino, kad Europos Sąjungos arba 
Euratomo projektus įgyvendinantiems darbuotojams netaikoma jokių specialių sąlygų 

3. Valandiniai sąnaudų dydžiai teisingai apskaičiuoti vienu iš šių būdų (3a arba 3b punktas, 
atsižvelgiant į tai, kas reikalinga): 
3a. Faktinės personalo išlaidos, apskaičiuotos remiantis vienu iš šių būdų [pasirinkti 
vieną]: 
• faktinės personalo išlaidos vienam asmeniui padalytos iš faktinių vieno asmens darbo 

valandų; 
• faktinės personalo išlaidos vienam asmeniui padalytos iš standartinio darbo valandų 

dydžio; 
3b. Gavėjas turėtų pateikti šią informaciją apie taikomą vidutinių išlaidų metodą: 
• vidutiniams personalo įkainiams apskaičiuoti naudojama metodika taikoma pagal įprastą 

organizacijos išlaidų apskaitos praktiką; 
•  asmenys, naudojant nustatytą metodiką, priskirti tinkamoms grupėms ir visos darbo 

dienos ekvivalento koeficientas taikomas teisingai; 
• prašomos padengti vidutinės personalo išlaidos grindžiamos personalo išlaidomis, 

užregistruotomis organizacijos privalomosios atskaitomybės dokumentuose; 
• apskaičiuojant vidutines personalo išlaidas neįtrauktos Europos Sąjungos dotacijos 

susitarimo II priedo II.14.3 straipsnyje apibrėžtos reikalavimų neatitinkančios išlaidos ar 
kitos pagal kitas išlaidų kategorijas prašomos atlyginti išlaidos. 
⎯ ). 

Procedūra (taikyti 3a arba 3b punktą, atsižvelgiant į personalo išlaidų 
apskaičiavimo metodą): 
3a.  
• Auditorius įvertino apskaičiavimus ir patvirtino, kad valandiniai dydžiai 

apskaičiuoti taip, kaip nurodė gavėjas. 
• Auditorius padaugino personalo valandinį įkainį iš bendro darbo valandų skaičiaus 

tos (tų) finansinės (-ių) ataskaitos (-ų) laikotarpiu arba paskutiniuosius 
pasibaigusius finansinius metus (atsižvelgiant į tai, ką pasirenka gavėjas) ir 
palygino rezultatą su apskaitos įrašais („apmokėtinos“ personalo išlaidos).  

 
3b.  
• Auditorius peržiūrėjo visus susijusius vadovus ir (arba) vidaus rekomendacijas, 

kuriose aprašoma vidutinėms personalo išlaidoms apskaičiuoti naudojama 
metodika. 

• Jis sudarė visų vidutinių personalo įkainių, kuriuos gavėjas apskaičiavo 
naudodamas taikomą metodiką, sąrašą. 

• Auditorius sudarė visų susijusių darbuotojų (dirbančių su ES projektais + 
nedirbančių su ES projektais) sąrašą, kuriuo remiantis apskaičiuojamas (-i) 
vidutinis (-iai) personalo įkainis (-iai). 

• Auditorius peržiūrėjo darbuotojų priskyrimą atitinkamai (-oms) grupei (-ėms) ir 
patikrino, ar teisingas visos darbo dienos ekvivalentas. 

• Auditorius atliko skaitmeninį bendros personalo išlaidų, į kurias atsižvelgta 
apskaičiuojant vidutinį personalo įkainį, sumos ir bendros personalo išlaidų, 
užregistruotų privalomosios atskaitomybės dokumentuose, sumos palyginimą. 

• Auditorius patikrino, ar apskaičiuojant vidutines personalo išlaidas neįtrauktos 
Europos Sąjungos dotacijos susitarimo II priedo II.14.3 straipsnyje išvardytos 
reikalavimų neatitinkančios išlaidos ar kitos pagal kitas išlaidų kategorijas 
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Gavėjo teiktina informacija ir atitinkamos auditoriaus atliktinos procedūros ir faktinių išvadų pavyzdžiai. 
Metodika laikoma atitinkančia dotacijos susitarimo reikalavimus, jeigu patvirtinti visi toliau pateikti pareiškimai dėl gavėjo metodikos. Visos išimtys turėtų būti pateiktos 
pagrindinėje ataskaitos santraukoje.  
Gavėjo teiktinas pareiškimas Auditoriaus atliktina procedūra ir faktinės išvados 

prašomos atlyginti išlaidos.  
Išvada 
3a. 
• Atliekant pirmiau nurodytus palyginimus jokių skirtumų nerasta. 
• Pirmiau minėto palyginimo rezultatas („apmokėtinos“ personalo išlaidos) visais 

atvejais neviršijo apskaitos įrašuose nurodytų išlaidų. 
• Auditorius patvirtina, kad naudoti dydžiai nebuvo biudžete ar sąmatoje numatytos 

sumos. 
•  
3b. 

• Auditorius neatitikimų tarp atitinkamuose dokumentuose nurodyto metodo ir 
gavėjo naudojamo metodo nenustatė. 

• Atlikus skaitmeninį palyginimą skirtumų nerasta. 
• Auditorius patvirtina, kad įkainiai, naudoti vidutinėms personalo išlaidoms 

apskaičiuoti, negrindžiami biudžete numatytomis ar prognozuojamomis 
sumomis. 

 
Pridėtinės išlaidos ir (arba) netiesioginės išlaidos  
4. Gavėjas patvirtina, kad: 
Prie netiesioginių išlaidų priskirtos tik išlaidos, kurios negali būti paskirstytos konkretiems 
projektams, ir kurios palaiko visos organizacijos veikimą.  
Į netiesiogines išlaidas neįtrauktos išlaidos, kurios susijusios tik su organizacijos ne 
mokslinių tyrimų padaliniais. 
 
Jeigu organizacija vykdo kitokio nei moksliniai tyrimai pobūdžio veiklą (pvz., gamyba, 
švietimas ir kt.), šios netiesioginės išlaidos skaidriai atskiriamos taikant išlaidų apskaitą ir 
neįtraukiamos į prašymą padengti išlaidas. 
 
(Ši procedūra netaikoma gavėjams, kurių prašomoms atlyginti netiesioginėms išlaidoms 
taikoma vienodo dydžio suma, vadovaujantis prie peržiūrimo dotacijos susitarimo pridėto 
Europos Sąjungos dotacijos susitarimo II priedu.) 

Procedūra 
Auditoriui pateikiamas valandinių pridėtinių išlaidų dydžių (netiesioginių išlaidų) 
apskaičiavimas, įskaitant išsamią mokslinių tyrimų veiklai paskirstytinų netiesioginių 
išlaidų analizę; 
Išvada 
Šiuose apskaičiavimuose neišskirtos išlaidos, susijusios su tiesiogine projekto veikla, 
tokios kaip mokslinių tyrimų personalo išlaidos, projekto vartojimo reikmenys ir 
sąnaudos; 
Šiuose apskaičiavimuose neišskirtos išlaidos, susijusios su švietimu ar gamyba, arba su 
kita ne mokslinių tyrimų pobūdžio gavėjo veikla; 
Pridėtinių išlaidų dydžiams apskaičiuoti naudotos išskirtos netiesioginės išlaidos buvo 
palygintos su apskaitos įrašais. 

5. Apskaitos sistemoje galima tiksliai nustatyti, kad prie išlaidų nebuvo priskirti: Procedūra 

                                                 
5 Nepagrįstai didelės ar neapgalvotos išlaidos, kaip apibrėžta Komisijos nurodymuose. 
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Gavėjo teiktina informacija ir atitinkamos auditoriaus atliktinos procedūros ir faktinių išvadų pavyzdžiai. 
Metodika laikoma atitinkančia dotacijos susitarimo reikalavimus, jeigu patvirtinti visi toliau pateikti pareiškimai dėl gavėjo metodikos. Visos išimtys turėtų būti pateiktos 
pagrindinėje ataskaitos santraukoje.  
Gavėjo teiktinas pareiškimas Auditoriaus atliktina procedūra ir faktinės išvados 
a) pripažinti netiesioginiai mokesčiai, įskaitant pridėtinės vertės mokestį,  
b) muitai,  
c) mokėtinos palūkanos,  
d) atidėjimai galimiems būsimiems nuostoliams ar mokėjimams,  
e) nuostoliai dėl valiutų kursų pokyčių, su kapitalo grąža susijusios išlaidos,  
f) pagal kitą Europos Sąjungos arba Euratomo projektą nurodytos arba patirtos, arba 
padengtos išlaidos,  
g) skolos ir skolų tvarkymo mokesčiai, per didelės ar neapgalvotos išlaidos5. 
 
Nepagrįstai didelių ar neapgalvotų išlaidų atžvilgiu gavėjas patvirtina, kad pirkimas 
atliekamas pagal veiksmingiausio išteklių panaudojimo (geriausio kainos ir kokybės 
santykio), skaidrumo ir vienodo požiūrio į Europos Sąjungos arba Euratomo finansuojamą 
dotacijos susitarimą ir bet kokį kitą susitarimą ar konvenciją, kurią gavėjas gali įgyvendinti, 
principus.  
Jeigu gavėjas paskirsto bendras išlaidas, jis turėtų pateikti taikytų paskirstymo metodų sąrašą 
(naudojimo įrašai, plotas, sąnaudų paskirstymas pagal veiklą, darbuotojų sąrašas ir kt.) 
 
(Ši procedūra netaikoma gavėjams, kurių prašomoms atlyginti netiesioginėms išlaidoms 
taikoma vienodo dydžio suma, vadovaujantis prie peržiūrimo dotacijos susitarimo pridėto 
Europos Sąjungos dotacijos susitarimo II priedu.) 

Auditorius patikrino apskaitos įrašus ir sąskaitų planą. 
Auditorius peržiūrėjo gavėjo pateiktus apskaičiavimus, siekdamas patikrinti, kad 
nurodyti netinkami įrašai pašalinti. 
Auditorius taip pat patikrino (jeigu būtina, taip pat pasitelkdamas gavėjo rašytinę 
deklaraciją / pateikimą), ar nebuvo įtraukta jokių numanomų palūkanų, pvz., pagal 
finansinę išperkamąją nuomą ar kitą kredito susitarimą. 
Išvada 
Auditorius galėjo patvirtinti, kad nebuvo įtraukta jokių numanomų palūkanų, ir nerado 
išlaidų, kurios būtų aiškiai susijusios su kuria nors iš nurodytų išlaidų rūšių. 
Vertindamas kiekvieną gavėjo naudojamą paskirstymo metodą, auditorius palygino 
paskirstytiną sumą su apskaitos įrašais ir palygino paskirstymo pagrindą su atitinkama 
valdymo apskaitos informacija (naudojimo įrašais, informacija apie plotus, sąnaudų 
paskirstymą pagal veiklą, darbuotojų skaičių ir kt.) 
 
Auditorius turėtų atsižvelgti tik į Komisijos nurodymuose išvardytų rūšių 
nepagrįstai dideles ar neapgalvotas išlaidas, nes jis šiuo klausimu profesinio 
sprendimo ar patikinimo neprivalo pateikti. 

6. Jeigu organizacija taiko supaprastintą netiesioginių išlaidų apskaičiavimo metodą (dėl 
stokojamos analitinės apskaitos arba dėl taikomos pinigų principu pagrįstos apskaitos 
formos), visos sąmatos yra aiškiai apibūdintos ir pagrįstos faktiniais kriterijais, kurie gali 
būti objektyviai patvirtinti. 
Gavėjas turi pateikti išlaidų paskirstymo, kuris nėra pagrįstas pagrindine apskaitos 
informacija, sąrašą. 
Paprastai išlaidos, kurios negali būti nustatytos ir paskirstytos taikant informacijos šaltinį, 
kurį galima patikrinti, neturėtų būti naudojamos netiesioginėms išlaidoms apskaičiuoti. 
 
(Ši procedūra netaikoma gavėjams, kurių prašomoms atlyginti netiesioginėms išlaidoms 
taikoma vienodo dydžio suma, vadovaujantis prie peržiūrimo dotacijos susitarimo pridėto 
Europos Sąjungos dotacijos susitarimo II priedu.) 

Procedūra 
Auditorius galėjo nustatyti visų paskirstytų išlaidų sąsają su pagrindine apskaitos ir 
valdymo informacija. 
Išvada 
Procentais apskaičiuotos sumos buvo palygintos su gavėjo naudojamais pagalbiniais 
faktiniais kriterijais ir nustatyta, kad jie dera tarpusavyje. 

7. Projekto netiesioginės išlaidos paskirstomos taikant:  
– personalo išlaidų procentinę dalį; 
– nustatytą personalo valandinį dydį; 

Procedūra 
Auditorius patikrino, ar netiesioginių išlaidų paskirstymas projektui atitinka gavėjo 
nurodytą metodiką. 
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Gavėjo teiktina informacija ir atitinkamos auditoriaus atliktinos procedūros ir faktinių išvadų pavyzdžiai. 
Metodika laikoma atitinkančia dotacijos susitarimo reikalavimus, jeigu patvirtinti visi toliau pateikti pareiškimai dėl gavėjo metodikos. Visos išimtys turėtų būti pateiktos 
pagrindinėje ataskaitos santraukoje.  
Gavėjo teiktinas pareiškimas Auditoriaus atliktina procedūra ir faktinės išvados 
– kitą išlaidų veiksnį, kurį turi nustatyti gavėjas 
 
(Ši procedūra netaikoma gavėjams, kurių prašomoms atlyginti netiesioginėms išlaidoms 
taikoma vienodo dydžio suma, vadovaujantis prie peržiūrimo dotacijos susitarimo pridėto 
Europos Sąjungos dotacijos susitarimo II priedu.) 

Išvada 
Netiesioginių išlaidų paskirstymas projektui atitinka gavėjo nurodytą metodiką 
Jeigu taikomi procentiniai dydžiai, auditorius nustatė, kad suma, gauta „apmokėtinas“ 
personalo išlaidas (apibrėžta pirmiau) padauginus iš pridėtinių išlaidų dalies 
procentais, nėra didesnė nei bendra paskirstytinų netiesioginių išlaidų, kaip apibrėžta 
pirmiau, suma; 
Jeigu taikomas nustatytas valandinis dydis, nustatyta, kad darbo valandų skaičiai, 
naudoti netiesioginėms ir personalo išlaidoms paskirstyti, buvo vienodi. 
Kai taikomas kitas išlaidų veiksnys, nesusijęs su personalu, auditorius nustatė, kad 
pritaikius šį veiksnį neviršijama visa paskirstytinų netiesioginių išlaidų suma. 

 
 
[gavėjo teisinis pavadinimas]             [audito įmonės teisinis pavadinimas] 
[įgalioto atstovo vardas, pavardė ir pareigos]              [įgalioto atstovo vardas, pavardė ir pareigos] 
<metai / mėnuo / diena >                    <metai / mėnuo / diena > 
<gavėjo parašas>                                                                    <auditoriaus 
parašas> 
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