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Vilkår for en uafhængig rapport over de faktiske resultater vedrørende omkostninger, 
der kræves dækket i henhold til en tilskudsaftale finansieret under syvende 
rammeprogram for forskning (FP7) 

Følgende er de vilkår, på grundlag af hvilke <navn på modtageren> "modtageren" accepterer at 
engagere <navn på revisionsfirmaet> "revisoren" til at tilvejebringe en uafhængig rapport over de 
faktiske resultater vedrørende udgiftsopgørelse(r)1, der er udarbejdet af modtageren, og til at aflægge 
en rapport i forbindelse med en tilskudsaftale finansieret af Det Europæiske Fællesskab/Det 
Europæiske Atomenergifællesskab vedrørende det syvende rammeprogram for forskning (FP7), 
nemlig <titel og nummer på tilskudsaftalen> ("tilskudsaftalen").  Når "Europa-Kommissionen" 
nævnes i disse vilkår, henvises til dens status af signatar af tilskudsaftalen med modtageren. Det 
Europæiske Fællesskab er ikke part i dette engagement. 
1.1  Ansvarsfordeling for engagementets parter 

"Modtageren" henviser til den juridiske enhed, som modtager tilskuddet, og som har undertegnet 
tilskudsaftalen med Europa-Kommissionen2. 

• Modtageren er ansvarlig for at udarbejde en udgiftsopgørelse for den aktivitet, der finansieres 
via tilskudsaftalen i overensstemmelse med disse aftaler, og for at fremlægge den for revisoren 
samt for at sikre, at udgiftsopgørelsen kan sammenholdes korrekt med modtagerens 
regnskabs- og bogføringssystem og de underliggende regnskaber og bilag. Uanset de 
procedurer, der skal gennemføres, forbliver modtageren til enhver tid ansvarlig for 
udgiftsopgørelsens nøjagtighed. 

• Modtageren er ansvarlig for de faktuelle opgørelser, som kan tillade revisoren at udføre de 
fastlagte procedurer, og skal forsyne revisoren med et skriftligt repræsentationsbrev, der 
understøtter disse opgørelser, tydeligt dateret og med angivelse af den periode, som 
opgørelserne omfatter. 

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

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

Revisoren skal være uafhængig af modtageren. 

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

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

                                                 
1 Udgiftsopgørelse henviser i denne sammenhæng udelukkende til skema C - Bilag VI, som modtageren 
anvender til at kræve omkostninger dækket i henhold til tilskudsaftalen. 
2 Hvis særbestemmelse nr. 10 for FP7-modeltilskudsaftalen finder anvendelse, eller hvis særbestemmelse nr. 10a 
finder anvendelse for FP7-Marie Curie-tilskudsaftalen, skal dette skema også udfyldes af tredjepart, der er 
knyttet til en modtager. I så fald skal udtrykket "modtageren" læses  som "tredjepart". 
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• De procedurer, der skal gennemføres, specificeres af Europa-Kommissionen, og revisoren er 
ikke ansvarlig for, om disse procedurer er egnede og hensigtsmæssige. 

1.2 Engagementets emne 

Emnet for dette engagement <midlertidigt eller endeligt; slet det irrelevante> er udgiftsopgørelsen i 
forbindelse med tilskudsaftalen for perioden <dd måned åååå til dd måned åååå>. 

1.3  Engagementets årsag 

Modtageren er forpligtet til at sende Europa-Kommissionen en attest for udgiftsopgørelsen i form af 
en uafhængig rapport over de faktiske resultater, som er udfærdiget af en ekstern revisor til støtte for 
den udbetaling, som modtageren i henhold til artikel II.4 i tilskudsaftalen kræver. Kommissionens 
anvisningsberettigede har brug for denne rapport, idet de faktiske resultater heri betinger hans 
udbetaling af de af modtageren krævede omkostninger. 
1.4  Engagementets type og formål 

Dette er et engagement til udførelse af specifikke, aftalte procedurer med henblik på udarbejdelse af en 
uafhængig rapport over faktiske resultater vedrørende omkostninger, der kræves dækket i henhold til 
tilskudsaftalen.  
Da dette engagement ikke er en erklæringsopgave, påfører revisoren ikke revisionspåtegning og giver 
ikke udtryk for sikkerhed. Europa-Kommissionen opnår sin sikkerhed ved at drage sine egne 
konklusioner af de faktiske resultater, der rapporteres af revisoren om udgiftsopgørelsen og 
modtagerens dertil knyttede betalingsanmodning. 
Revisoren skal erklære i sin rapport, at der ikke foreligger nogen interessekonflikt mellem den 
pågældende og modtageren med hensyn til udarbejdelsen af denne rapport. 

1.5  Arbejdsomfang 

1.5.1 Revisoren varetager dette engagement i overensstemmelse med nærværende vilkår og: 

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

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

1.5.2 Planlægning, procedurer, dokumentation og beviser 

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

Rapporten over de faktiske resultater - et eksempel er vedlagt disse vilkår - beskriver formålet og de 
aftalte procedurer for engagementet tilstrækkelig detaljeret til, at modtageren og Europa-
Kommissionen kan forstå arten og omfanget af de procedurer, der gennemføres af revisoren. Det er 

 

obligatorisk at anvende rapporteringsformatet i bilag VII til tilskudsaftalen. Rapporten affattes på det 
sprog, der angives i tilskudsaftalens artikel 4. I overensstemmelse med artikel II.22 i tilskudsaftalen 
har Europa-Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret ret til at revidere ethvert stykke arbejde 
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udført i forbindelse med det projekt, hvortil omkostningerne kræves godtgjort af Fællesskabet, 
herunder det arbejde, der udføres i tilknytning til nærværende engagement. 
1.7 Tidsplan 
 
Rapporten foreligger senest den [DATO]. 
 
1.8 Andre vilkår 

[Modtageren og revisoren kan bruge dette afsnit til at fastsætte andre specifikke vilkår såsom 
revisorhonorarer, direkte kontante udgifter, erstatningsansvar, gældende lov osv.] 

1.9. Arbejdsomfang – Obligatorisk rapporteringsformat og procedurer, der skal 
gennemføres 

Uafhængig rapport over de faktiske resultater vedrørende omkostninger, der kræves dækket i 
henhold til en tilskudsaftale finansieret under syvende rammeprogram for forskning (FP7) 

Udskrives på revisorens brevpapir 
 
<Navn på kontaktperson(er)>, < Stilling> 
< Modtagerens navn> 
<Adresse> 
<dd måned åååå> 
 
I overensstemmelse med vores kontrakt af <dd måned åååå> med <navn på modtageren> "modtageren" og 
de vedhæftede vilkår (bilag til nærværende rapport) fremsender vi hermed vores uafhængige rapport over 
faktiske resultater ("rapporten") som specificeret nedenfor. 
 
Formål 
 
Vi [officielt navn på revisionsfirmaet], etableret i [fuld adresse/by/stat/land], repræsenteret med 
henblik på undertegnelse af denne rapport af [bemyndiget repræsentants navn og stilling], har 
gennemført aftalte procedurer vedrørende de omkostninger, der er angivet i udgiftsopgørelsen(erne)3 
for [navn på modtageren], i det følgende benævnt modtageren, som denne rapport er vedhæftet, og 
som fremlægges for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i henhold til tilskudsaftalen [EF-
reference for tilskudsaftalen: titel, akronym, nummer] for følgende periode(r) [indsæt periode(r) 
omfattet af udgiftsopgørelsen(erne) pr. aktivitet]. Nærværende engagement indbefattede visse 
specificerede procedurer, som Europa-Kommissionen anvender resultaterne af til at drage sine 
konklusioner med hensyn til, om de omkostninger, der kræves udbetalt, er støtteberettigede. 
 
Arbejdsomfang 
 
Vores engagement blev udført i overensstemmelse med: 

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

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

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

                                                 
3 Udgiftsopgørelse henviser i denne sammenhæng udelukkende til skema C - Bilag VI, som modtageren anvender til at kræve 
omkostninger dækket i henhold til tilskudsaftalen. 
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Som ønsket har vi alene gennemført de procedurer, der blev fastsat i dette engagements vilkår, og vi 
har præsenteret vores faktiske resultater vedrørende de procedurer, der findes i den tabel, der er 
vedlagt nærværende rapport.  
Anvendelsesområdet for disse aftalte procedurer er blevet besluttet udelukkende af Europa-
Kommissionen, og procedurerne blev gennemført udelukkende med henblik på at assistere Europa-
Kommissionen i vurderingen af, om modtageren ved hjælp af den vedlagte udgiftsopgørelse har 
krævet sine omkostninger dækket i overensstemmelse med tilskudsaftalen. Revisoren er ikke ansvarlig 
for, om disse procedurer er egnede eller hensigtsmæssige. 
Eftersom vi hverken foretog en revision eller en vurdering i henhold til International Standards on 
Auditing eller International Standards on Review Engagements, giver vi ikke udtryk for sikkerhed 
med hensyn til udgiftsopgørelserne. 

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

Oplysningskilder 

Rapporten indeholder oplysninger, som modtageren har fremsendt til os som svar på bestemte 
spørgsmål, eller som vi har indhentet i og udledt af modtagerens oplysnings- og regnskabssystemer.   
Faktiske resultater 
 
Ovennævnte udgiftsopgørelse(r) pr. aktivitet blev undersøgt, og alle procedurer i henhold til vedlagte 
skema for vores engagement blev gennemført. På baggrund af resultaterne af disse procedurer har vi 
fundet følgende: 
Modtageren har tilvejebragt al den dokumentation og alle de regnskabsoplysninger, der var 
nødvendige for at sætte os i stand til at udføre disse procedurer. Med undtagelse af nedenstående blev 
ingen undtagelser noteret. 
 

Undtagelser 

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

Undtagelser såsom manglende mulighed for at afstemme vigtige oplysninger og manglende 
datatilgængelighed, der forhindrede revisoren i at gennemføre procedurerne osv., nævnes her. 
Kommissionen vil bruge disse oplysninger til at afgøre de beløb, der vil blive godtgjort. 
 
 

Anvendelse af denne rapport 

Denne rapport anvendes udelukkende til det ovenfor anførte formål.  

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

Denne rapport vedrører kun de ovenfor angivne udgiftsopgørelser og omfatter ikke andre af 
modtagerens udgiftsopgørelser. 
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Der foreligger ikke nogen interessekonflikt4 mellem revisoren og modtageren med hensyn til 
udarbejdelsen af denne rapport. Gebyret til revisoren for udarbejdelse af denne rapport var på  ______ 
EUR. 

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

 
[revisionsfirmaets officielle navn] 
[en bemyndiget repræsentants navn og stilling] 
<dd måned åååå>, <Navn på revisoren> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Der foreligger en interessekonflikt, når revisorens objektivitet med hensyn til udarbejdelsen af attesten kompromitteres 
faktisk eller tilsyneladende, hvis revisoren f.eks.: 
- var involveret i udarbejdelsen af udgiftsopgørelsen (C-skemaer) 
- står til at have direkte fordel af attestens godkendelse 
- har et nært forhold til en person. der repræsenterer modtageren 
- er direktør eller formueforvalter hos eller partner til modtageren 
- befinder sig i en situation, der kompromitterer hans eller hendes uafhængighed eller evne til at udarbejde attesten upartisk. 
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Procedurer, der gennemføres af revisoren 

Revisoren udformer og varetager sit arbejde i overensstemmelse med dette engagements formål og anvendelsesområde og de procedurer, der skal  gennemføres 
som beskrevet nedenfor. Når revisoren udfører disse procedurer, kan han anvende metoder som f.eks. undersøgelser eller analyser, (gen)beregning, 
sammenligning, andre redaktionelle nøjagtighedskontroller, iagttagelse, gennemgang af bilag og dokumenter og indhentning af bekræftelser eller enhver anden 
metode, der skønnes nødvendig for gennemførelsen af disse procedurer.  

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

Procedure Standard for faktiske resultater og grundlag for undtagelsesrapportering 
Personaleomkostninger 

1. Genberegning af timebaserede personaleomkostninger og 
generalomkostninger for personale  (fuld dækning, hvis der 
er færre end 20 ansatte, ellers det største af følgende: et 
udvalg på mindst 20 personer eller 20 % af de ansatte), 
angivelse af antal anvendte produktive timer og timesatser. 

Udvælgelsen sker som stikprøve for at sikre et repræsentativt 
udvalg. 
"Produktive timer" er en medarbejders gennemsnitlige 
timeantal pr. år efter fradrag af ferie, sygeorlov og andet. 
Denne beregning foretages af modtageren. 
[hvis der anvendes gennemsnitsomkostninger, kræves en 
separat rapport om metodologien] 

For hver medarbejder i udvalget ___ fik revisoren personaleomkostningerne (løn og arbejdsgiverbidrag) 
fra lønningssystemet sammen med antal produktive timer fra hver medarbejders tidsregistreringer. 
For hver medarbejder genberegnede revisoren timesatsen ved at dividere de faktiske 
personaleomkostninger med det faktiske antal produktive timer og sammenlignede den herefter med 
modtagerens angivne timesats. 
Der blev ikke noteret undtagelser. 
Det gennemsnitlige antal produktive timer pr. medarbejder i udvalget var  ________ 
Hvis ikke antal produktive timer eller personaleomkostninger er tilgængelige, opføres de (sammen 
med beløbene) som undtagelser i hovedrapporten. 

2. For samme medarbejderudvalg undersøges og beskrives 
medarbejdernes tidsregistreringer (papir/computer, pr. 
dag/uge/måned, underskrevet, godkendt). 

Medarbejderne registrerer deres tid på dags-/uge-/månedsbasis ved hjælp af et papir-/computerbaseret 
system.  De udvalgte tidsregistreringer blev godkendt af projektlederen eller en anden overordnet. 
Hvis der ikke findes tilgængelige tidsregistreringer, der passer til ovenstående beskrivelse, opføres 
dette som en undtagelse i hovedrapporten. 

3. Personalets beskæftigelsesstatus og ansættelsesvilkår.  
Revisoren skaffer ansættelseskontrakterne på de udvalgte 
medarbejdere og sammenligner dem med de 
standardkontrakter, som modtageren anvender. Forskelle, der 
ikke er taget højde for i tilskudsaftalen, noteres som 
undtagelser. 

Revisoren gennemgik ansættelseskontrakterne for de udvalgte medarbejdere og fandt, at disse var: 
– ansat direkte af modtageren i henhold til den pågældende nationale lovgivning, 
– ansat udelukkende under dennes tekniske tilsyn og på dennes ansvar samt 
– aflønnet i overensstemmelse med modtagerens normale praksis. 
Personale, der ikke opfylder alle tre kriterier, opføres (sammen med beløbene) som undtagelser i 
hovedrapporten. 

4. Anvendelse af gennemsnitlige personaleomkostninger  Revisoren fandt, at de på udgiftsopgørelsen opførte personaleomkostninger: 
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Procedure Standard for faktiske resultater og grundlag for undtagelsesrapportering 
- er beregnet ved hjælp af gennemsnitsomkostninger i overensstemmelse med den metodologi, der er 
specificeret i rapporten over resultater vedrørende metodologien af (dato) ________. 
- er beregnet ved hjælp af beløb fra den relevante periode, som kan sammenholdes med regnskaberne fra 
samme periode. 
Hvor der anvendes kategorier, bekræftede revisoren, at forskeren (eller den forskningsrelaterede person) 
var blevet klassificeret korrekt. 
Revisoren fik af modtageren bekræftet, at de anvendte satser ikke var budgetterede eller skønnede beløb. 
Hvis beløbene ikke kan sammenholdes, eller der er blevet brugt skøn eller budgetterede beløb, 
noteres dette som en undtagelse i hovedrapporten. 

Underleverancer 
5. En skriftlig beskrivelse indhentes hos modtageren vedrørende 

anvendte tredjepartsressourcer og sammenlignes med bilag 1 
til tilskudsaftalen. 

Revisoren sammenlignede beskrivelsen  af tredjepartsressourcerne, som han havde fået af modtageren, 
med specifikationen i bilag 1 til tilskudsaftalen og fandt, at de stemte overens. 
Hvis beskrivelserne ikke passer tydeligt sammen, noteres dette som en undtagelse i 
hovedrapporten. 

6. Dokumenter gennemgås, og der indhentes bekræftelse på, at 
underkontrakter tildeles i henhold til en procedure, der 
omfatter en analyse af, om principperne om mest for pengene 
(bedste forhold mellem pris og kvalitet), åbenhed og 
ligebehandling er overholdt. 

Fuld dækning, hvis der er færre end 20 poster, ellers det største 
af følgende: et udvalg på mindst 20 poster eller 20 % af disse.  

Revisoren indhentede udbudsdokumenter for hver indgået underkontrakt og fandt, at udbudsproceduren 
blev fulgt, og at modtageren havde udfærdiget en skriftlig analyse af "mest for pengene" til støtte for sit 
endelige valg af underleverandør, eller at kontrakten var blevet tildelt som led i en eksisterende 
rammekontrakt, der var indgået forud for projektets start. 
Hvis revisoren ikke modtager bevis for en af ovennævnte situationer, noteres underkontraktens 
beløb som en undtagelse i hovedrapporten. 

Andre direkte omkostninger 
7. Tildeling af udstyr, der skal afskrives, er korrekt angivet og 

konteret projektet. 
Fuld dækning, hvis der er færre end 20 poster, ellers det største 
af følgende: et udvalg på mindst 20 poster eller 20 % af disse.  

Revisoren sporede projektudstyret til regnskaberne og de underliggende fakturaer.  Modtageren har 
dokumenteret forbindelsen med projektet på fakturaen og indkøbsdokumentationen og i relevant omfang 
i projektregnskabet.  Værdien af aktivet blev afstemt med fakturaen, og der var ikke anført moms eller 
andre identificerbare indirekte skatter. Den afskrivningsmetode, der blev anvendt til at kontere udstyret 
på projektregnskabet med, blev sammenlignet med modtagerens normale regnskabspolitik, og resultatet 
var, at det var den samme metode. 
Hvis der er angivet aktiver, som ikke stemmer med ovenstående, noteres de (sammen med 
beløbene) som undtagelser i hovedrapporten. 

8. Rejseomkostninger korrekt angivet og konteret projektet (og i 
tråd med modtagerens normale politik for ikke-EU-arbejde 
med hensyn til rejser på første klasse osv.) 

Fuld dækning, hvis der er færre end 20 poster, ellers det største 
af følgende: et udvalg på mindst 20 poster eller 20 % af disse.  
Modtageren skal tilvejebringe skriftlige beviser for sin normale 
politik for dækning af rejseomkostninger (f.eks. billetter til 
første klasse), så revisoren kan sammenligne de angivne 

Revisoren gennemgik udvalget og fandt, at modtageren havde konteret rejseomkostninger på projektet 
ved at markere projektreferencen på fakturaer og indkøbsordrer, hvilket gjorde det muligt at spore dem i 
projektregnskaberne. 
De angivne omkostninger blev sammenlignet med fakturaerne, og de viste sig at være samstemmende. 
Der var ikke angivet moms eller andre identificerbare indirekte skatter. 
Anvendelsen af rejser på første klasse stemte med den skriftlige politik, som modtageren havde 
tilvejebragt. 
Omkostninger, der ikke er konteret i projektregnskabet og ikke er tydeligt tildelt (normalt ved 
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rejseudgifter med denne politik. angivelse af projektnummer på originalfakturaen), noteres (sammen med beløbene) som 

undtagelser i hovedrapporten. 
9. Hjælpematerialer korrekt angivet og konteret projektet. 

Fuld dækning, hvis der er færre end 20 poster, ellers det største 
af følgende: et udvalg på mindst 20 poster eller 20 % af disse.  

 

Revisoren gennemgik udvalget og fandt, at modtageren havde konteret hjælpemidler på projektet ved at 
markere projektreferencen på fakturaer og indkøbsordrer, hvilket gjorde det muligt at spore dem i 
projektregnskaberne. 
De angivne omkostninger blev sammenlignet med fakturaerne, og de viste sig at være samstemmende. 
Der var ikke angivet moms eller andre identificerbare indirekte skatter. 
Omkostninger, der ikke er konteret i projektregnskabet og ikke er tydeligt tildelt (normalt ved 
angivelse af projektnummer på originalfakturaen), noteres (sammen med beløbene) som 
undtagelser i hovedrapporten. 

Indirekte omkostninger 
10. Indhentning og gennemgang af en detaljeret fordeling af 

indirekte omkostninger (sammenholdt med regnskaberne) og 
bekræftelse af, at følgende omkostninger ikke findes: 

a) identificerbare indirekte skatter, herunder 
moms 

b) afgifter 
c) debetrenter 
d) hensættelser til dækning af eventuelle 

fremtidige tab eller forpligtelser 
e) kurstab, omkostninger i forbindelse med 

kapitalafkast 
f) omkostninger, der er anmeldt, afholdt eller 

godtgjort som led i et andet fællesskabsprojekt 
g) gæld og gældsomkostninger, uforholdsmæssigt 

store eller letsindigt afholdte udgifter5. 
 

Revisoren fik det samlede beløb for de konterede kapacitetsomkostninger og sammenholdt dette med 
regnskaberne for den pågældende periode. 
Revisoren genberegnede det indirekte omkostningsforhold [vælg en af følgende: som en procentdel af 
personaleomkostningerne/som en timesats/som en anden omkostningsdriver angivet af modtageren] og 
afstemte den med den sats, der var anvendt i udgiftsopgørelsen(erne). 
Revisoren fik en detaljeret fordeling fra regnskabssystemet af de indirekte omkostninger, som er konteret 
kontrakten, og sammenholdt de enkelte beløb med modtagerens hovedbog.  
Revisoren fandt, at omkostningerne til andre ikke-forskningsmæssige aktiviteter gennemført af 
modtageren så som fremstilling, uddannelse, markedsføring af produkter eller tjenester osv., ikke var 
medtaget i beregningen. 
For hvert element i fordelingen fik revisoren modtagerens bekræftelse på, at den ikke indeholdt nogen af 
de specificerede ikke-støtteberettigede omkostninger (typiske eksempler er leasingomkostninger, 
lånegebyrer, hensættelser til tvivlsomme debitorer (men ikke normale periodiseringer), lokale erhvervs- 
og ejendomsskatter, told og kurstab fra fakturering i udenlandsk valuta).   
Alene de uforholdsmæssigt store eller letsindigt afholdte afgifter, der står anført i Kommissionens 
retningslinjer, kontrolleres, og revisoren er ikke pligtig til at give et fagligt skøn eller give udtryk 
for sikkerhed. 
Beløb, der ikke opfylder ovenstående kriterier, eller hvor revisoren ikke får tilstrækkelig 
information til at kunne gennemgå og sammenligne omkostningstyperne, noteres (sammen med 
beløbene) som undtagelser i hovedrapporten. 

11. Vurdering af anvendelsen af en forenklet metode til 
beregning af kapacitetsomkostninger i den juridiske enhed. 
Modtageren kan anvende en forenklet beregningsmetode 
(enten af mangel på et driftsbogholderi eller som følge af et 

Modtagerens regnskabssystem tillader ikke, at indirekte omkostninger bliver identificeret separat for de 
enkelte afdelinger. [og/eller] 
Modtagerens regnskabssystem er kasseregnskabsbaseret, og der foretages ultimotilpasninger ved hjælp af 
skøn for at kontere visse omkostninger. 

                                                 
5 Uforholdsmæssigt store eller letsindigt afholdte afgifter som defineret i de retningslinjer, der udsendes af Kommissionen. 
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lovkrav om anvendelse af en form for kasseregnskab). Det 
bliver ikke dermed tilladt at anvende et generaliseret skøn 
eller en "standardsats", som ikke hidrører fra regnskabet for 
den pågældende periode. Således bør satsen (men ikke 
metodologien) ajourføres for hver regnskabsperiode. 

 
Revisoren fik fordelingen af kapacitetsomkostningerne og tilpasningsposteringerne sammen med kilden 
til de relevante posteringer. 
 
Modtageren gav revisoren de underliggende beregninger, der viser grundlaget for de ekstra posteringer.  
Revisoren afstemte disse beregninger med de relevante kilder til ledelsesinformation. 
Ethvert element i en forenklet beregning, som udgør et procentvist skøn, og som ikke kan 
sammenlignes med underliggende data, noteres (sammen med beløbene) som undtagelser i 
hovedrapporten. 
 

12. Gennemgang og sammenligning af kurser mod euro. Revisoren sammenlignede kurserne, der blev brugt til veksling, med de gældende officielle valutakurser, 
der var fastlagt af De Europæiske Fællesskaber og den anvendte modtager [vælg én]: 

• vekselkursen den dato, da de faktiske omkostninger blev afholdt 
• den kurs, der gjaldt den første dag i måneden efter regnskabsperiodens slutning. 

Hvis satserne ikke kan afstemmes, noteres en undtagelse (sammen med beløbet) i hovedrapporten. 
13. Identificering af indtægter.  
Modtageren er forpligtet til at fratrække betalingsanmodningen 
enhver indtægt, der er knyttet til projektet (indtægter fra 
begivenheder, rabatter fra leverandører osv.) 
 

Revisoren undersøgte de relevante projektregnskaber og fik bekræftet af modtageren, at de opstillede 
beløb udgør en fuldstændig oversigt over indtægtskilderne i forbindelse med projektet.  Beløbet, der er 
indeholdt i betalingsanmodningen vedrørende indtægter, er det samme som det beløb, der er registreret i 
projektregnskabet. 
Enhver afvigelse i indtægterne ifølge regnskaberne og de indtægter, der er opgivet af modtageren 
noteres (sammen med beløbet) som undtagelser i hovedrapporten. 

14. Identificering af renteindtægter fra forskud. 
Når modtageren er projektkoordinator, er han forpligtet til at 
anmelde renteindtægter fra forskud. 
 

Revisoren sammenlignede relevante projektregnskaber med renter, der fremgik af bankopgørelser og 
fandt dem overensstemmende. 
Enhver afvigelse i renterne ifølge regnskaberne og de indtægter, der er opgivet af modtageren 
noteres (sammen med beløbet) som undtagelser i hovedrapporten. 
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