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It-Termini ta’ Referenza għal Rapport Indipendenti tas-Sejbiet tal-Fatti dwar il-
metodoloġija li għandha x’taqsam ma’ Ftehim tal-Għotja ffinanzjat mis-Seba’ 
Programm Kwadru [ta’ Qafas] għar-Riċerka (l-FP7) 

Dawn li ġejjin huma t-termini ta’ referenza (t-“TtR”) li permezz tagħhom <isem il-Benefiċjarju> “il-
Benefiċjarju” jaqbel li jqabbad lil <isem id-ditta tal-verifika> “l-Awditur” biex jagħti rapport 
indipendenti tas-sejbiet tal-fatti b’rabta mal-ftehimiet tal-għotja ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea/mill-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika li jikkonċernaw is-Seba’ Programm ta’ Qafas għar-Riċerka 
(l-FP7) imsejħa <it-titli u n-numri tal-ftehimiet tal-għotja> (il-“Ftehimiet tal-Għotja”), li għandu 
x’jaqsam mal-metodoloġija użata mill-Benefiċjarju biex jikkalkula l-ispejjeż tal-persunal u l-ispejjeż 
ġenerali (l-ispejjeż indiretti). Fejn tissemma l-“Kummissjoni Ewropea” f’dawn it-TtR, din tirreferi 
għall-kwalità tagħha bħala firmatarja tal-Ftehimiet tal-Għotja mal-Benefiċjarju. L-Unjoni Ewropea u l-
Euratom ma jiffurmawx parti minn dan l-involviment. 
1.1  Ir-responsabbiltajiet tal-partijiet fl-involviment 

“Il-Benefiċjarju” jirreferi għall-entità legali li qed tirċievi l-għotja u li ffirmat il-Ftehimiet tal-Għotja 
mal-Kummissjoni Ewropea1. 

• Il-Benefiċjarju għandu r-responsabbiltà li jħejji Rapport Finanzjarju2 għall-Azzjoni ffinanzjata 
mill-Ftehimiet tal-Għotja f’konformità ma’ dawn il-ftehimiet u li jagħtih lill-Awditur, kif ukoll li 
jiżgura li dan ir-Rapport Finanzjarju jista’ jkun irrikonċiljat kif xieraq mas-sistema ta’ kontabilità 
u taż-żamma tal-kotba tal-Benefiċjarju u mal-kontijiet u r-rekords bażiċi. Dan ir-Rapport 
Finanzjarju se jintuża bħala bażi għall-proċeduri li se jwettaq l-Awditur fil-qafas ta’ dan l-
involviment. Minkejja l-proċeduri li jridu jitwettqu, il-Benefiċjarju jibqa’ dejjem responsabbli 
għall-metodoloġija li qed tintuża u għall-preċiżjoni tar-Rapport Finanzjarju u jibqa’ dejjem fid-
dmir li jagħti rendikont tagħhom. 

• Il-Benefiċjarju huwa responsabbli għall-istqarrijiet tal-fatti li se jgħinu lill-Awditur iwettaq il-
proċeduri speċifikati, u jrid jagħti ittra ta’ rappreżentazzjoni bil-miktub lill-Awditur li tikkonferma 
dawn l-istqarrijiet, iddatata b’mod ċar u li turi l-perjodu kopert mill-istqarrijiet. 

• Il-Benefiċjarju jaċċetta li l-kapaċità tal-Awditur li jwettaq il-proċeduri meħtieġa minn dan l-
involviment tiddependi effettivament fuq li l-Benefiċjarju jagħti aċċess sħiħ u liberu għall-
persunal tal-Benefiċjarju u għar-rekords tal-kontabilità u rekords rilevanti oħra tiegħu. 

“L-Awditur” tirreferi għall-Awditur li għandu r-responsabbiltà li jwettaq il-proċeduri maqbula kif 
speċifikat f’dawn it-TtR, u li jressaq rapport indipendenti tas-sejbiet tal-fatti lill-Benefiċjarju. 

L-Awditur għandu jkun indipendenti mill-Benefiċjarju. 

• [L-għażla nru 1: ħassar jekk mhix applikabbli] L-Awditur huwa kkwalifikat biex iwettaq il-
verifiki statutorji tad-dokumenti tal-kontabilità skont id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-
kontijiet ikkonsolidati, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li tħassar 
id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE jew regolamenti nazzjonali simili. 

•  [L-għażla nru 2: ħassar jekk mhix applikabbli] L-Awditur huwa Uffiċjal Pubbliku Kompetenti li 
l-awtoritajiet rilevanti nazzjonali tawh il-kapaċità legali li jivverifika lill-Benefiċjarju u li mhux 
involut fit-tħejjija tar-rapporti finanzjarji. 

                                                 
1 Fejn tapplika l-klawżola speċjali nru 10 tal-Mudell tal-Ftehim tal-Għotja tal-FP7, jew fejn tapplika l-klawżola speċjali 
nru 10 bis tal-Ftehim tal-Għotja tal-“Marie Curie” tal-FP7, din il-formola għandha timtela wkoll mill-Partijiet Terzi li 
għandhom x’jaqsmu mal-benefiċjarju. F’dak il-każ, il-kliem “il-Benefiċjarju” għandu jinqara bħala “il-Parti Terza”. 
2 F’dan il-kuntest, rapport finanzjarju jirreferi biss għall-Formola Ċ – l-Anness VI li biha l-Benefiċjarju jitlob lura l-ispejjeż 
fl-ambitu tal-Ftehim tal-Għotja. 
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• Il-proċeduri li għandhom jitwettqu huma speċifikati mill-Kummissjoni Ewropea u l-Awditur 
mhux responsabbli għal kemm huma adattati u xierqa dawn il-proċeduri. 

 

1.2  Is-suġġett tal-involviment 

Is-suġġett ta’ dan l-involviment huwa l-metodoloġija implimentata u applikata mill-Benefiċjarju biex 
jitlob lura l-ispejjeż tal-persunal u r-rati tal-ispejjeż ġenerali (l-ispejjeż indiretti).  
1.3  Ir-raġuni għall-involviment 

Il-Benefiċjarju jressaq ċertifikat dwar il-metodoloġija lill-Kummissjoni Ewropea fil-forma ta’ rapport 
indipendenti tas-sejbiet tal-fatti dwar il-metodoloġija mħejji minn awditur estern skont l-Artikolu II.4 
tal-Ftehimiet tal-Għotja. L-Uffiċjal tal-Kummissjoni li jawtorizza jkollu bżonn dan ir-Rapport 
minħabba li huwa jħallas l-ispejjeż mitluba mill-Benefiċjarju dejjem skont is-sejbiet tal-fatti ta’ dan ir-
Rapport. 
1.4  It-tip tal-involviment u l-għan tiegħu 

Dan jikkostitwixxi involviment biex jitwettqu proċeduri speċifiċi li diġà kien hemm qbil dwarhom 
f’dak li għandu x’jaqsam ma’ rapport indipendenti tas-sejbiet tal-fatti dwar il-metodoloġija li għandha 
x’taqsam mal-Ftehimiet tal-Għotja. L-għan ta’ dan ir-Rapport huwa li l-Awditur jippreżenta s-sejbiet 
tal-fatti dwar il-metodoloġija użata mill-Benefiċjarju biex jikkalkula l-ispejjeż fir-Rapporti Finanzjarji 
tiegħu għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Ftehimiet tal-Għotja. Il-proċeduri li għandhom jitwettqu se 
jgħinu lill-Kummissjoni tasal għal konklużjoni dwar l-eżistenza tal-metodoloġija użata mill-
Benefiċjarju u dwar kemm hija adattata biex tiżgura li l-ispejjeż mitluba lura se jkunu konformi mat-
termini tal-Ftehimiet tal-Għotja. 

Peress li dan l-involviment mhuwiex involviment ta’ assikurazzjoni, l-Awditur ma jagħtix opinjoni 
dwar il-verifika u ma jagħti l-ebda assikurazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea tnissel l-assikurazzjoni 
tagħha billi tasal għall-konklużjonijiet tagħha hija stess mis-sejbiet tal-fatti rrappurtati mill-Awditur 
dwar il-metodoloġija użata mill-Benefiċjarju. 

Fir-Rapport tiegħu, l-Awditur għandu jinkludi nota li ma jeżisti l-ebda kunflitt ta’ interess bejnu u bejn 
il-Benefiċjarju fl-istabbiliment ta’ dan ir-Rapport, kif ukoll il-miżata li tħallset lill-Awditur talli ħejja 
r-Rapport. 

1.5  L-ambitu tax-xogħol 

1.5.1 L-Awditur għandu jintrabat li jidħol għal dan l-involviment f’konformità ma’ dawn it-TtR u: 

- f’konformità mal-Istandard Internazzjonali dwar is-Servizzi Relatati (l-“ISRS”) Nru 4400 Ingaġġi 
biex jitwettqu l-Proċeduri li kien hemm qbil dwarhom dwar it-Tagħrif Finanzjarju kif ippromulgat 
mill-Federazzjoni internazzjonali tal-akkawntants (l-“IFAC”);  

- f’konformità mal-Kodiċi tal-Etika għall-Akkawntants Professjonali maħruġ mill-IFAC. 
Għalkemm l-ISRS Nru 4400 jipprovdi li l-indipendenza mhix rekwiżit għall-proċeduri ta’ 
involviment li jkun hemm qbil dwarhom, il-Kummissjoni Ewropea titlob li l-Awditur jikkonforma 
wkoll mar-rekwiżiti tal-indipendenza tal-Kodiċi tal-Etika għall-Akkawntants Professjonali. 

1.5.2 L-ippjanar, il-proċeduri, id-dokumentazzjoni u l-evidenza 

L-Awditur għandu jippjana x-xogħol sabiex tkun tista’ titwettaq analiżi effettiva tal-metodoloġija. 
Għal dan il-għan huwa jwettaq il-proċeduri speċifikati fil-punt nru 1.9 ta’ dawn it-Termini ta’ 
Referenza (“L-ambitu tax-xogħol – il-format obbligatorju tar-rapport u l-proċeduri li għandhom 
jitwettqu”) u juża l-evidenza miksuba minn dawn il-proċeduri bħala l-bażi għar-Rapport tas-sejbiet tal-
fatti. 
1.6  Ir-rappurtar 
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Ir-Rapport tas-sejbiet tal-fatti dwar il-metodoloġija, li eżempju tiegħu jinsab mehmuż ma’ dawn it-
TtR, għandu jiddeskrivi l-għan u l-proċeduri tal-involviment li diġà kien hemm qbil dwarhom f’dettall 
biżżejjed sabiex il-Benefiċjarju u l-Kummissjoni Ewropea jkunu jistgħu jifhmu n-natura u l-kobor tal-
proċeduri mwettqa mill-Awditur. L-użu tal-format tar-rappurtar mehmuż bħala l-Anness VII tal-
Kundizzjonijiet Ġenerali huwa obbligatorju. Ir-Rapport għandu jinkiteb fl-ilsien indikat fl-Artikolu 4 
tal-Ftehim tal-Għotja. Skont l-Artikolu II.22 tal-Ftehim tal-Għotja, il-Kummissjoni Ewropea u l-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri għandhom id-dritt jivverifikaw kwalunkwe xogħol li jsir fl-ambitu tal-proġett li 
għalih jintalbu lura l-ispejjeż mingħand l-Unjoni Ewropea jew l-Euratom. Din il-verifika tista’ tinkludi 
x-xogħol marbut ma’ dan l-involviment. 
 

1.7 Iż-żmien 

Ir-Rapport għandu jingħata sal-[DATA]. 
1.8  Termini oħrajn 

[Il-Benefiċjarju u l-Awditur jistgħu jużaw din it-taqsima biex jaqblu dwar termini speċifiċi oħrajn 
bħalma huma l-miżati tal-Awditur, l-ispejjeż li joħorġu minn buthom, ir-responsabbiltà, il-liġi 
applikabbli, eċċ.] 

[l-isem legali tad-ditta tal-verifika]                                           [l-isem legali tal-
Benefiċjarju] 
[l-isem u l-kariga ta’ rappreżentant awtorizzat]        [l-isem u l-kariga ta’ rappreżentant awtorizzat] 
<jj xahar ssss>                  <jj xahar ssss> 
<Il-firma tal-Awditur>             <Il-firma tal-Benefiċjarju> 
 
1.9  L-ambitu tax-xogħol – il-format obbligatorju tar-rapport u l-proċeduri li 
għandhom jitwettqu 

Rapport Indipendenti tas-sejbiet tal-fatti dwar il-metodoloġija li għandha x’taqsam ma’ 
Ftehim tal-Għotja ffinanzjat mis-Seba’ Programm ta’ Qafas tar-Riċerka (l-FP7) 

Għandu jiġi stampat fuq karta intestata tal-Awditur 
 
<Isem il-persuna/i ta’ kuntatt>, <Il-kariga> 
<Isem il-benefiċjarju> 
<L-indirizz> 
<jj xahar ssss> 

Għażiż <Isem il-persuna/i ta’ kuntatt>, 

Skont il-kuntratt tagħna ddatat <jj xahar ssss> ma’ <isem il-benefiċjarju> “il-Benefiċjarju” u skont it-
termini ta’ referenza mehmuża miegħu (miżjudin ma’ dan ir-Rapport), aħna qed nipprovdu r-rapport 
indipendenti tagħna dwar is-sejbiet tal-fatti (“ir-Rapport”), b’rabta mal-metodoloġija użata biex jiġu 
kkalkulati l-ispejjeż tal-persunal u r-rati tal-ispejjeż ġenerali (l-ispejjeż indiretti). Intom tlabtu li 
jitwettqu ċerti proċeduri b’rabta mal-ftehim li jikkonċerna [t-titlu u n-numru tal-ftehim], il-“Ftehim tal-
Għotja”.  Ir-Rapport ikopri l-metodoloġija użata matul il-perjodu [id-data]. F’każ li l-Benefiċjarju 
jibdel il-metodoloġija, ir-Rapport ma jkunx japplika għar-Rapporti Finanzjarji3 li jitressqu wara.  

L-għan 

L-involviment tagħna kien involviment biex inwettqu l-proċeduri li kien hemm qbil dwarhom dwar il-
metodoloġija użata biex jiġu kkalkulati l-ispejjeż tal-persunal u r-rati tal-ispejjeż ġenerali (l-ispejjeż 
                                                 
3 F’dan il-kuntest, rapport finanzjarju jirreferi biss għall-Formola Ċ – l-Anness VI li biha l-Benefiċjarju jitlob lura l-ispejjeż 
fl-ambitu tal-Ftehim tal-Għotja. 
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indiretti) fil-kuntest tal-ftehimiet tal-għotja ffirmati bejnietkom u bejn il-Kummissjoni Ewropea taħt 
is-Seba’ Programm ta’ Qafas tar-Riċerka (l-FP7). Dan involva t-twettiq ta’ ċerti proċeduri speċifiċi 
sabiex tiġi kkonfermata l-bażi tal-fatti tat-tweġibiet u d-deskrizzjonijiet mogħtija mill-Benefiċjarju, li 
r-riżultati tagħhom jintużaw mill-Kummissjoni Ewropea biex tasal għall-konklużjonijiet tagħha mill-
proċeduri li wettaqna aħna. 

L-għan ta’ dan ir-Rapport huwa li l-Awditur jippreżenta s-sejbiet tal-fatti dwar il-metodoloġija użata 
mill-Benefiċjarju biex jitlob lura l-ispejjeż fir-Rapporti Finanzjarji tiegħu għall-azzjonijiet iffinanzjati 
mill-Ftehimiet tal-Għotja. 

 

 

L-ambitu tax-xogħol 

L-involviment tagħna sar skont: 

- it-termini ta’ referenza miżjudin ma’ dan ir-Rapport u: 

- l-Istandard Internazzjonali dwar is-Servizzi Relatati (l-“ISRS”) Nru 4400 Ingaġġi biex jitwettqu l-
Proċeduri li kien hemm qbil dwarhom dwar it-Tagħrif Finanzjarju kif ippromulgat mill-
Federazzjoni internazzjonali tal-akkawntants (l-“IFAC”);   

- il-Kodiċi tal-Etika għall-Akkawntants Professjonali maħruġ mill-IFAC. Għalkemm l-ISRS 
Nru 4400 jipprovdi li l-indipendenza mhix rekwiżit għall-proċeduri ta’ involviment li jkun hemm 
qbil dwarhom, il-Kummissjoni Ewropea titlob li l-Awditur jikkonforma wkoll mar-rekwiżiti tal-
indipendenza tal-Kodiċi tal-Etika għall-Akkawntants Professjonali.  

Kif mitluba, aħna wettaqna biss il-proċeduri stipulati fit-termini ta’ referenza għal dan l-involviment u 
rrappurtajna s-sejbiet tal-fatti tagħna fuq dawn il-proċeduri fit-tabella miżjuda ma’ dan ir-Rapport. 

L-ambitu ta’ dawn il-proċeduri li kien hemm qbil dwarhom ġie ddeterminat biss mill-Kummissjoni 
Ewropea u l-proċeduri twettqu biss biex jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea tevalwa jekk il-
metodoloġija użata mill-Benefiċjarju biex iħejji l-pretensjonijiet tal-ispejjeż hix skont ir-rekwiżiti tal-
Ftehim tal-Għotja ffinanzjat mill-UE/mill-Euratom. L-Awditur mhux responsabbli għal kemm huma 
adattati u xierqa dawn il-proċeduri. 

Minħabba li l-proċeduri li għamilna aħna ma kkostitwewx la verifika u lanqas reviżjoni magħmula 
skont l-Istandards Internazzjonali dwar il-Verifika jew l-Istandards Internazzjonali dwar l-
Involvimenti ta’ Reviżjoni, aħna ma nagħtu l-ebda assikurazzjoni dwar ir-Rapporti Finanzjarji mitluba 
lura permezz ta’din il-metodoloġija. 

Li kieku wettaqna proċeduri addizzjonali jew għamilna verifika jew reviżjoni tar-Rapporti Finanzjarji 
tal-Benefiċjarju skont l-Istandards Internazzjonali dwar il-Verifika, stajna ndunajna b’xi affarijiet oħra 
li kieku konna nirrappurtawlkom. 

Sorsi tat-tagħrif 

Ir-Rapport jistipula tagħrif li tawna l-mexxejja tal-Benefiċjarju bi tweġiba għal mistoqsijiet speċifiċi 
jew tagħrif kif miksub u mislut mis-sistemi tat-tagħrif u tal-kontabilità tal-Benefiċjarju.  

Sejbiet tal-fatti 

Is-sejbiet tal-fatti tal-Awditur imsejsa fuq il-proċeduri li twettqu huma ppreżentati fit-tabella miżjuda 
ma’ dan ir-Rapport. 
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Eċċezzjonijiet 

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

[eċċezzjonijiet bħan-nuqqas ta’ kapaċità biex issir rikonċiljazzjoni ta’ tagħrif kruċjali, in-
nuqqas ta’ dejta li żammet lill-Awditur milli jwettaq il-proċeduri, eċċ. għandhom jitniżżlu 
hawn.] 

 

L-użu ta’ dan ir-Rapport 

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

Dan ir-Rapport qed jitħejja biss għall-użu kunfidenzjali tal-Benefiċjarju u tal-Kummissjoni Ewropea u 
biss għall-fini li jitressaq lill-Kummissjoni Ewropea b’rabta mar-rekwiżiti kif stipulati fl-
Artikolu II.4.4 tal-Ftehim tal-Għotja. Il-Benefiċjarju u l-Kummissjoni Ewropea ma jistgħux iserrħu 
fuq dan ir-Rapport għal xi fini oħra, u dan ir-rapport lanqas m’għandu jitqassam lil xi parti oħra. Il-
Kummissjoni Ewropea tista’ turi dan ir-Rapport biss lil dawk li għandhom drittijiet regolatorji ta’ 
aċċess għalih, b’mod partikulari lill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi u lill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. 

Dan ir-Rapport huwa marbut biss mal-metodoloġija speċifikata hawn fuq u ma jikkostitwix rapport 
dwar ir-Rapporti Finanzjarji tal-Benefiċjarju.  

Ma jeżisti l-ebda kunflitt ta’ interess4 bejn l-Awditur u l-Benefiċjarju fl-istabbiliment ta’ dan ir-
Rapport. Il-miżata mħallsa lill-Awditur biex jipprovdi r-Rapport kienet ta’ EUR ______. 

Aħna ħerqana biex niddiskutu r-Rapport tagħna miegħek u nieħdu gost nagħtuk kwalunkwe tagħrif 
ieħor jew għajnuna li tkun teħtieġ. 

Dejjem tiegħek, 

[l-isem legali tad-ditta tal-verifika] 

                                                 
4 Jinqala’ kunflitt ta’ interess meta l-oġġettività tal-awditur biex joħroġ iċ-ċertifikat tkun ippreġudikata fil-verità jew fid-
dehra meta l-awditur ngħidu aħna:  
- kien involut fit-tħejjija tar-Rapporti Finanzjarji (il-Formola Ċ);  
- se jibbenefika b’mod dirett f’każ li ċ-ċertifikat ikun aċċettat; 
- għandu relazzjoni mill-qrib ma’ xi persuna li tirrappreżenta lill-benefiċjarju; 
- huwa direttur, “trustee” jew sħab tal-benefiċjarju; 
- qiegħed f’xi sitwazzjoni oħra li tippreġudika l-indipendenza jew il-kapaċità tiegħu li joħroġ ċertifikat b’mod imparzjali. 
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[l-isem u l-kariga ta’ rappreżentant awtorizzat] 
<jj xahar ssss>,<Il-firma tal-Awditur> 



L-ANNESS numru 3 għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
Ftehim tal-għotja tal-FP7 – L-Anness VII – Il-Formola E 

Il-verżjoni nru 4    
   

 

L-istqarrijiet li għandu jagħmel il-Benefiċjarju u l-proċeduri korrispondenti mwettqa mill-Awditur. 
L-Awditur ifassal u jwettaq xogħlu skont l-għan u l-ambitu ta’ dan l-involviment u l-proċeduri li għandhom jitwettqu kif speċifikati hawn taħt. Huwa u jwettaq 
dawn il-proċeduri l-Awditur jista’ japplika tekniki bħalma huma l-inkjesta u l-analiżi, il-komputazzjoni (mill-ġdid), it-tqabbil, spezzjonijiet oħra klerikali dwar il-
preċiżjoni, l-osservazzjoni, l-ispezzjoni tar-rekords u tad-dokumenti, l-ispezzjoni tal-assi u l-ksib ta’ konfermi jew affarijiet oħrajn meqjusa meħtieġa fit-twettiq ta’ 
dawn il-proċeduri.  

Il-Kummissjoni Ewropea tirriżerva d-dritt li toħroġ gwida flimkien ma’ tifsiriet u sejbiet li jservu bħala eżempji biex tiggwida lill-Awditur fin-natura u l-
preżentazzjoni tal-fatti li għandhom jiġu aċċertati. Il-Kummissjoni Ewropea tirriżerva d-dritt li tvarja l-proċeduri permezz ta’ notifika bil-miktub lill-Benefiċjarju. 
Il-proċeduri li għandhom jitwettqu huma mniżżlin kif ġej: 
L-istqarrijiet li għandu jagħmel il-Benefiċjarju u l-proċeduri korrispondenti li għandhom jitwettqu mill-Awditur b’eżempji ta’ sejbiet tal-fatti. 
Sabiex metodoloġija titqies li hija kompatibbli mar-rekwiżiti tal-Ftehim tal-Għotja trid tingħata tweġiba pożittiva għall-istqarrijiet kollha t’hawn taħt li għandhom x’jaqsmu 
mal-metodoloġija użata mill-Benefiċjarju. Kull eċċezzjoni għandha tiġi enfasizzata fit-taqsira prinċipali tar-Rapport.  
L-istqarrija li għandu jagħmel il-Benefiċjarju Il-proċedura li għandha titwettaq mill-Awditur u s-sejbiet tal-fatti 
Il-metodoloġija spjegata hawn taħt ilha tintuża sa minn [data]. 
It-tibdil ippjanat li jmiss tal-metodoloġija użata mill-Benefiċjarju se jkun minn [data]. 

Il-proċedura: 
L-Awditur spezzjona r-rekords u d-dokumenti li jikkonfermaw id-data li ta l-
Benefiċjarju. 
Is-sejba: 
Id-dati li ta l-Benefiċjarju huma konsistenti mat-tagħrif dwar il-ġestjoni mogħti mill-
Benefiċjarju. 

Il-persunal 
1. Teżisti sistema ta’ żamma tal-ħin, b’awtorizzazzjoni, li tippermetti li s-sigħat kollha 
tal-persunal jiġu allokati għax-xogħol tal-proġett, għall-ħin għall-ġestjoni u dak 
amministrattiv, għall-vaganzi, eċċ. 
Is-sistema taż-żamma tal-ħin tippermetti li l-ħin li l-impjegati jqattgħu jaħdmu fuq 
diversi proġetti jiġi allokat għal dawk il-proġetti, u tinkludi spezzjoni biex jiġi evitat li l-
ħin jiġi ċċarġjat darbtejn. 
Is-“sigħat produttivi” jirrappreżentaw in-numru (medju) ta’ sigħat li ta l-impjegat 
f’sena wara li jitnaqqsu l-vaganzi, il-liv għall-mard u jeddijiet oħra. Il-Benefiċjarju 
għandu jagħti dan il-kalkolu, imsejjes fuq il-perjodu/i li jikkorrispondi/u mar-Rapport(i) 
Finanzjarju/i jew mal-aħħar sena finanzjarja magħluqa (skont liema waħda minnhom 
juża l-benefiċjarju). 
 

Il-proċedura: 
Għal għaxar impjegati magħżula b’mod aleatorju, l-Awditur iċċekkja: 
li l-impjegat kien irrekordja l-ħidmiet tal-ġestjoni u dawk amministrattivi separatament 
mill-ħin tal-proġett; 
li teżisti spezzjoni tal-awtorizzazzjoni li tiċċekkja, fost l-oħrajn, jekk il-ħin ikunx ġie 
ċċarġjat darbtejn. 
L-Awditur kiseb il-kalkolu tas-sigħat produttivi wara li spezzjona r-rekords kollha 
meħtieġa, il-leġiżlazzjoni nazzjonali, il-ftehimiet tax-xogħol, il-kuntratti u kwalunkwe 
dokument rilevanti ieħor. 
Is-sejba: 
Għall-oġġetti ċċekkjati, is-sistema taż-żamma tal-ħin tinkludi s-separazzjoni tal-ħin kif 
speċifikat hawn fuq, u awtorizzazzjoni li tinkludi spezzjoni għall-iċċarġjar doppju tal-
ħin. 
Għall-aktar sena kalendarja sħiħa riċenti: 
Il-medja ta’ sigħat produttivi għall-10 impjegati kienet ta’ ____________. 
Il-medja ta’ sigħat produttivi għal kull impjegat għall-organizzazzjoni kollha, kif 
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L-istqarrijiet li għandu jagħmel il-Benefiċjarju u l-proċeduri korrispondenti li għandhom jitwettqu mill-Awditur b’eżempji ta’ sejbiet tal-fatti. 
Sabiex metodoloġija titqies li hija kompatibbli mar-rekwiżiti tal-Ftehim tal-Għotja trid tingħata tweġiba pożittiva għall-istqarrijiet kollha t’hawn taħt li għandhom x’jaqsmu 
mal-metodoloġija użata mill-Benefiċjarju. Kull eċċezzjoni għandha tiġi enfasizzata fit-taqsira prinċipali tar-Rapport.  
L-istqarrija li għandu jagħmel il-Benefiċjarju Il-proċedura li għandha titwettaq mill-Awditur u s-sejbiet tal-fatti 

imniżżla fir-rekords tal-ħin tal-Benefiċjarju kienet ta’ ___________. 
Il-kalkolu tas-sigħat produttivi jikkorrispondi mal-prattika normali tal-kontabilità tal-
benefiċjarju. 

2. L-ispejjeż tal-persunal tal-impjegati jinkludu biss is-salarji standard, l-ispejjeż ta’ min 
iħaddem, eċċ., u ma jeżistu l-ebda kundizzjonijiet speċjali għall-impjegati li qed jaħdmu 
fuq proġetti tal-Unjoni Ewropea jew tal-Euratom, sakemm dawn mhumiex previsti 
b’mod espliċitu fil-Ftehim tal-Għotja. 

Il-proċedura: 
L-Awditur għamel rikonċiljazzjoni tal-ispejjeż tal-persunal użati fil-kalkolu tal-ispejjeż 
tal-persunal mas-sistema tal-pagi u r-rekords tal-kontabilità. 
Is-sejba: 
L-ammonti użati fil-kalkolu tal-ispejjeż u dawk fir-rekords tal-kontabilità kienu l-istess. 
L-ispejjeż kienu s-salarji standard u l-ispejjeż statutorji ta’ min iħaddem, u ma kinux 
jinkludu “bonuses”, u nkisbet konferma mingħand il-Benefiċjarju li ma jeżistu l-ebda 
kundizzjonijiet speċjali għall-impjegati li qed jaħdmu fuq il-proġetti tal-Unjoni Ewropea 
jew tal-Euratom. 

3. Ir-rati fis-siegħa ġew ikkalkulati sew permezz tal-għażla (3a jew 3b skont il-każ): 
3a: L-ispejjeż attwali tal-persunal abbażi ta’ waħda mill-possibbiltajiet li ġejjin 
[agħżel waħda]: 
• L-ispejjeż attwali tal-persunal għal kull persuna diviżi bis-sigħat produttivi attwali 

għal kull persuna; 
• L-ispejjeż attwali tal-persunal għal kull persuna diviżi bis-sigħat produttivi 

standard; 
3b: Għall-approċċ tal-ispejjeż medji, il-Benefiċjarju għandu jiddikjara: 
• li l-metodoloġija użata biex tiġi kkalkulata/jiġu kkalkulati r-rata/i medja/i fis-siegħa 

tal-persunal tirrappreżenta l-prattika normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
organizzazzjoni; 

• li l-persuni huma mqassmin fil-gruppi adattati skont il-metodoloġija deskritta u li l-
proporzjon tal-ekwivalenti għall-full-time huwa applikat sewwa; 

• li l-ispejjeż medji tal-persunal iċċarġjati huma bbażati fuq l-ispejjeż tal-persunal 
irreġistrati fil-kontijiet statutorji tal-organizzazzjoni; 

• li l-kalkolu tal-ispejjeż medji tal-persunal jeskludi l-oġġetti li mhumiex eliġibbli kif 
iddefinit fl-Artikolu II.14.3 tal-Anness II għall-ftehim tal-għotja tal-Kummissjoni 
Ewropea jew kwalunkwe spiża mitluba taħt kategoriji oħrajn tal-ispejjeż. 
⎯ ). 

Il-proċedura (applika l-proċedura mogħtija fil-punti 3a jew 3b skont il-metodu tal-
kalkolu użat għall-ispejjeż tal-persunal): 
3a:  
• L-Awditur irreveda l-kalkolu u kkonferma li r-rati fis-siegħa huma kkalkulati kif 

speċifikat mill-Benefiċjarju. 
• L-Awditur immultiplika r-rata fis-siegħa tal-persunal bis-sigħat totali produttivi 

għall-perjodu tar-Rapport(i) Finanzjarju(/i) jew għall-aħħar sena finanzjarja 
magħluqa (skont liema waħda minn dawn juża l-benefiċjarju) u għamel 
rikonċiljazzjoni tar-riżultat mar-rekords tal-kontabilità (l-ispejjeż tal-persunal “li 
jistgħu jiġu ċċarġjati”).  

 
3b:  
• L-Awditur irreveda l-manwali rilevanti kollha u/jew il-linji gwida interni li 

jiddeskrivu l-metodoloġija użata biex jiġu kkalkulati l-ispejjeż medji tal-persunal; 
• kiseb lista tar-rati medji kollha tal-persunal li l-benefiċjarju kkalkula skont il-

metodoloġija użata; 
• kiseb lista tal-impjegati rilevanti kollha (dawk li qed jaħdmu fuq il-proġetti tal-UE 

u dawk li mhumiex), li abbażi tagħha ġew ikkalkulati r-rata/i medja/i tal-persunal. 
• L-awditur irreveda t-tqassim tal-impjegati fil-grupp/i rilevanti u vverifika l-

korrettezza tal-ekwivalenti għall-full-time (l-FTE). 
• L-awditur wettaq rikonċiljazzjoni numerika tal-ammont totali tal-ispejjeż tal-

persunal meqjus għall-kalkolu tar-rata medja tal-persunal u l-ammont totali tal-
ispejjeż tal-persunal irreġistrat fil-kontijiet statutorji. 
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L-istqarrijiet li għandu jagħmel il-Benefiċjarju u l-proċeduri korrispondenti li għandhom jitwettqu mill-Awditur b’eżempji ta’ sejbiet tal-fatti. 
Sabiex metodoloġija titqies li hija kompatibbli mar-rekwiżiti tal-Ftehim tal-Għotja trid tingħata tweġiba pożittiva għall-istqarrijiet kollha t’hawn taħt li għandhom x’jaqsmu 
mal-metodoloġija użata mill-Benefiċjarju. Kull eċċezzjoni għandha tiġi enfasizzata fit-taqsira prinċipali tar-Rapport.  
L-istqarrija li għandu jagħmel il-Benefiċjarju Il-proċedura li għandha titwettaq mill-Awditur u s-sejbiet tal-fatti 

• L-awditur iċċekkja li, fil-kalkolu tal-ispejjeż medji tal-persunal, ma ġew inklużi l-
ebda oġġetti li mhumiex eliġibbli, b’mod partikulari dawk imsemmija fl-
Artikolu II.14.3 tal-Anness II għall-ftehim tal-għotja tal-Kummissjoni Ewropea jew 
kwalunkwe spiża mitluba taħt kategoriji oħrajn tal-ispejjeż. 

Is-sejba: 
3a: 
• Ma ħarġu l-ebda differenzi mit-tqabbil imniżżel hawn fuq. 
• Fil-każijiet kollha, ir-riżultat tar-rikonċiljazzjoni t’hawn fuq (l-ispejjeż tal-

persunal “li jistgħu jiġu ċċarġjati”) ma qabiżx l-ispejjeż imniżżlin fir-rekords tal-
kontabilità. 

• L-Awditur jikkonferma li r-rati użati ma kinux ammonti bbaġitjati jew stmati. 
•  
3b: 

• L-awditur ma sab l-ebda differenza bejn il-metodu deskritt fid-dokumenti 
rilevanti u l-metodu użat mill-benefiċjarju. 

• Mir-rikonċiljazzjoni numerika li twettqet ma ħarġu l-ebda differenzi. 
• L-Awditur jikkonferma li r-rati użati għall-kalkolu tal-ispejjeż medji tal-

persunal ma kinux ibbażati fuq ammonti bbaġitjati jew stmati. 
 

L-ispejjeż ġenerali / l-ispejjeż indiretti  
4. Il-Benefiċjarju jikkonferma dan li ġej: 
L-ispejjeż indiretti jinkludu biss dawk l-ispejjeż li ma jistgħux jiġu allokati għal proġetti 
speċifiċi u li jappoġġaw it-tħaddim tal-organizzazzjoni kollha.  
L-ispejjeż indiretti ma jinkludux spejjeż li għandhom x’jaqsmu biss mal-partijiet tal-
organizzazzjoni li mhumiex marbutin mar-riċerka. 
 
Jekk l-organizzazzjoni tagħmel attivitajiet oħra minbarra r-riċerka (eż. l-manifattura, l-
edukazzjoni, eċċ.), dawn l-ispejjeż indiretti huma sseparati b’mod trasparenti permezz 
taż-żamma tal-kontijiet tal-ispejjeż u ma jiffurmawx parti mill-pretensjoni. 
 
(Din il-proċedura ma tapplikax għall-benefiċjarji li jużaw rata fissa sabiex jitolbu għall-
ispejjeż indiretti skont l-Anness II għall-ftehim tal-għotja tal-Kummissjoni Ewropea 
mehmuż mal-ftehim tal-għotja li qed jiġi rrevedut.) 

Il-proċedura: 
L-Awditur kiseb il-kalkolu tar-rati fis-siegħa tal-ispejjeż ġenerali (l-ispejjeż indiretti), 
inkluż it-tqassim iddettaljat tal-ispejjeż indiretti li għandhom jiġu allokati għall-
attività tar-riċerka. 
Is-sejba: 
Dan it-tqassim ma kienx fih spejjeż li għandhom x’jaqsmu mal-attività diretta tal-
proġett, bħall-ispiża tal-persunal li qed jagħmel ir-riċerka, tal-oġġetti li jiġu kkunsmati 
fil-proġett u l-ispejjeż tal-proġett. 
Dan it-tqassim ma fihx spejjeż marbutin mal-edukazzjoni jew mal-manifattura, jew ma’ 
attivitajiet oħra tal-Benefiċjarju li mhumiex marbutin mar-riċerka. 
It-tqassim tal-ispejjeż indiretti użati biex jiġu kkalkulati r-rati tal-ispejjeż ġenerali ġie 
rrikonċiljat mar-rekords tal-kontabilità. 
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L-istqarrijiet li għandu jagħmel il-Benefiċjarju u l-proċeduri korrispondenti li għandhom jitwettqu mill-Awditur b’eżempji ta’ sejbiet tal-fatti. 
Sabiex metodoloġija titqies li hija kompatibbli mar-rekwiżiti tal-Ftehim tal-Għotja trid tingħata tweġiba pożittiva għall-istqarrijiet kollha t’hawn taħt li għandhom x’jaqsmu 
mal-metodoloġija użata mill-Benefiċjarju. Kull eċċezzjoni għandha tiġi enfasizzata fit-taqsira prinċipali tar-Rapport.  
L-istqarrija li għandu jagħmel il-Benefiċjarju Il-proċedura li għandha titwettaq mill-Awditur u s-sejbiet tal-fatti 
5. Is-sistema tal-kontabilità tipprovdi biex dawn li ġejjin ikunu jistgħu jiġu eliminati 
b’mod li jkun jista’ jiġi ttraċċat għal kollox: 
a) it-taxxi indiretti identifikabbli inkluż it-taxxa fuq il-valur miżjud,  
b) id-dazji,  
c) l-imgħax dovut,  
d) il-provvedimenti għal telf jew nefqiet futuri possibbli,  
e) it-telf fuq il-kambju, u l-ispejjeż relatati mad-dħul mill-kapital,  
f) l-ispejjeż iddikjarati jew imġarrba, jew imħallsa lura fir-rigward ta’ proġett 

ieħor tal-Unjoni jew tal-Euratom,  
g) id-dejn jew l-ispejjeż tad-dejn, l-infiq żejjed jew bl-addoċċ5. 
 
F’dak li għandu x’jaqsam mal-infiq żejjed jew bl-addoċċ, il-Benefiċjarju jikkonferma li 
x-xiri jsir skont il-prinċipji tal-aħjar valur għall-flus (il-proporzjon tal-aħjar prezz għall-
kwalità), tat-trasparenza u tat-trattament ugwali bejn il-ftehim tal-għotja ffinanzjat mill-
Unjoni Ewropea jew mill-Euratom u kwalunkwe ftehim ieħor jew konvenzjoni oħra li l-
Benefiċjarju jista’ jkollu.  
Meta l-Benefiċjarju jkun qed jalloka l-ispejjeż maqsuma, għandu jipprovdi lista tal-
metodi tal-allokazzjoni użati (ir-rekords dwar l-użu, l-ispazju mill-art, l-ispejjeż ibbażati 
fuq l-attività, l-għadd ta’ nies ras għal ras, eċċ.) 
 
(Din il-proċedura ma tapplikax għall-benefiċjarji li jużaw rata fissa sabiex jitolbu għall-
ispejjeż indiretti skont l-Anness II għall-ftehim tal-għotja tal-Kummissjoni Ewropea 
mehmuż mal-ftehim tal-għotja li qed jiġi rrevedut.) 

Il-proċedura: 
L-Awditur spezzjona r-rekords tal-kontabilità u t-tabella tal-kontijiet. 
L-Awditur irreveda t-tqassim li tah il-Benefiċjarju sabiex jiċċekkja li l-oġġetti 
speċifikati li mhumiex eliġibbli kienu eliminati. 
L-Awditur iċċekkja wkoll (jekk meħtieġ saħansitra permezz ta’ 
stqarrija/rappreżentazzjoni bil-miktub tal-Benefiċjarju) li ma kien inkluż l-ebda interess 
impliċitu, pereżempju permezz ta’ self finanzjarju (“finance leasing”) jew ta’ 
arranġamenti tal-kreditu oħrajn. 
Is-sejba: 
L-Awditur irnexxielu jikseb konferma li ma kien inkluż l-ebda interess impliċitu, u ma 
sabx spejjeż li kellhom x’jaqsmu b’mod espliċitu ma’ xi wieħed mill-oġġetti speċifikati. 
Għal kull metodu tal-allokazzjoni użat mill-Benefiċjarju, l-Awditur għamel 
rikonċiljazzjoni tal-ammont li għandu jkun allokat lir-rekords tal-kontabilità, u 
rrikonċilja l-bażi tal-allokazzjoni mat-tagħrif rilevanti tal-ġestjoni dwar il-kontabilità (ir-
rekords dwar l-użu, l-ispazju mill-art, l-ispejjeż ibbażati fuq l-attività, l-għadd ta’ nies 
ras għal ras, eċċ.) 
 
It-tipi ta’ nfiq żejjed u bl-addoċċ imniżżlin fil-gwida tal-Kummissjoni biss 
għandhom jitqiesu, u l-Awditur mhuwiex mistenni jeżerċita ġudizzju professjonali 
jew jipprovdi assikurazzjoni f’dan ir-rigward. 

6. Jekk l-organizzazzjoni tuża kalkolu ssimplifikat tal-ispejjeż indiretti (jew minħabba 
nuqqas tal-użu tal-kontabilità analitika jew minħabba l-użu ta’ forma ta’ kontabilità 
bbażata fuq il-flus kontanti), l-istimi kollha huma deskritti b’mod ċar u huma bbażati fuq 
kriterji tal-fatti li jistgħu jkunu kkonfermati b’mod oġġettiv. 
Il-Benefiċjarju jrid jagħti lista tal-allokazzjonijiet tal-ispejjeż li mhumiex imsejsa fuq 
tagħrif bażiku tal-kontabilità. 
B’mod ġenerali l-ispejjeż li ma jistgħux jiġu identifikati u allokati permezz ta’ sors tat-
tagħrif traċċabbli m’għandhomx jiġu inklużi fil-kalkolu tal-ispejjeż indiretti. 
 
(Din il-proċedura ma tapplikax għall-benefiċjarji li jużaw rata fissa sabiex jitolbu għall-

Il-proċedura: 
L-Awditur irnexxielu jittraċċa l-allokazzjoni kollha tal-ispejjeż fit-tagħrif bażiku tal-
kontabilità u l-ġestjoni. 
Is-sejba: 
L-istimi perċentwali kienu ttraċċati għall-kriterji tal-fatti ta’ appoġġ użati mill-
Benefiċjarju u nstab li dawn kienu jaqblu. 

                                                 
5 Infiq żejjed jew bl-addoċċ kif iddefinit fin-noti ta’ gwida li ħarġet il-Kummissjoni. 
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L-istqarrijiet li għandu jagħmel il-Benefiċjarju u l-proċeduri korrispondenti li għandhom jitwettqu mill-Awditur b’eżempji ta’ sejbiet tal-fatti. 
Sabiex metodoloġija titqies li hija kompatibbli mar-rekwiżiti tal-Ftehim tal-Għotja trid tingħata tweġiba pożittiva għall-istqarrijiet kollha t’hawn taħt li għandhom x’jaqsmu 
mal-metodoloġija użata mill-Benefiċjarju. Kull eċċezzjoni għandha tiġi enfasizzata fit-taqsira prinċipali tar-Rapport.  
L-istqarrija li għandu jagħmel il-Benefiċjarju Il-proċedura li għandha titwettaq mill-Awditur u s-sejbiet tal-fatti 
ispejjeż indiretti skont l-Anness II għall-ftehim tal-għotja tal-Kummissjoni Ewropea 
mehmuż mal-ftehim tal-għotja li qed jiġi rrevedut.) 
7. L-allokazzjoni tal-ispejjeż indiretti għall-proġett issir permezz ta’:  
- perċentwal tal-ispejjeż tal-persunal 
- rata fissa fis-siegħa għall-persunal 
- fattur ieħor li jtella’ l-ispiża li għandu jkun speċifikat mill-benefiċjarju  
 
(Din il-proċedura ma tapplikax għall-benefiċjarji li jużaw rata fissa sabiex jitolbu għall-
ispejjeż indiretti skont l-Anness II għall-ftehim tal-għotja tal-Kummissjoni Ewropea 
mehmuż mal-ftehim tal-għotja li qed jiġi rrevedut.) 

Il-proċedura: 
L-Awditur iċċekkja li l-allokazzjoni tal-ispejjeż indiretti għall-proġett tikkorrispondi 
mal-metodoloġija speċifikata mill-Benefiċjarju. 
Is-sejba: 
L-allokazzjoni tal-ispejjeż indiretti għall-proġett tikkorrispondi mal-metodoloġija 
speċifikata mill-Benefiċjarju; 
F’każijiet fejn jintużaw il-perċentwali, l-Awditur sab li l-ispejjeż tal-persunal “li 
jistgħu jiġu ċċarġjati” (imfissra hawn fuq) immultiplikati bil-perċentwal tal-ispejjeż 
ġenerali ma jaqbżux l-ispejjeż totali indiretti li għandhom jiġu allokati mfissra hawn 
fuq; 
F’każijiet fejn tintuża rata fissa fis-siegħa, instab li ċ-ċifri tas-sigħat produttivi użati biex 
jitqassmu l-ispejjeż indiretti u dawk tal-persunal kienu l-istess. 
F’każijiet fejn jintuża fattur ieħor li jtella’ l-ispiża mhux imsejjes fuq il-persunal, l-
Awditur sab li r-riżultat tal-applikazzjoni tiegħu ma jaqbiżx l-ammont totali tal-ispejjeż 
indiretti li għandhom jiġu allokati. 

 
 
[l-isem legali tal-Benefiċjarju]              [l-isem legali tad-ditta tal-
verifika] 
[l-isem u l-kariga ta’ rappreżentant awtorizzat]              [l-isem u l-kariga ta’ rappreżentant awtorizzat] 
<jj xahar ssss>                              <jj xahar ssss> 
<Il-firma tal-Benefiċjarju>                                                                                                                 <Il-firma tal-Awditur> 
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