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Termini ta’ Referenza għal Rapport Indipendenti tas-Sejbiet tal-Fatti dwar l-ispejjeż 
mitluba l-ambitu tal-Ftehim tal-Għotja ffinanzjat skont is-Seba’ Programm Kwadru 
[ta’ Qafas] tar-Riċerka (l-FP7) 

Dawn li ġejjin huma t-termini ta’ referenza (‘ToR’) li permezz tagħhom <isem il-Benefiċjarju> ‘il-
Benefiċjarju’ jaqbel li jqabbad lil <isem id-ditta tal-verifika> 'l-Awditur' jagħti rapport indipendenti 
tas-sejbiet tal-fatti dwar Prospett(i) Finanzjarju(i)1 mħejjija mill-Benefiċjarju u biex jirrapporta f’rabta 
ma’ ftehim tal-għotja ffinanzjat mill-Komunità Ewropea/mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika li jikkonċerna s-Seba' Programm ta’ Qafas tar-Riċerka (l-FP7), li jikkonċerna < l-intestatura 
u n-numru tal-ftehim tal-għotja> (il-'Ftehim tal-Għotja'). Fejn tissemma l-‘Kummissjoni Ewropea’ 
f’dawn it-ToR din tirreferi għall-kwalità tagħha bħala firmatarja tal-Ftehim tal-Għotja mal-
Benefiċjarju. Il-Komunità Ewropea mhix parti minn dan l-involviment. 
1.1  Responsabbiltajiet tal-Partijiet fl-Involviment 

‘Il-Benefiċjarju’ jirreferi għall-entità ġuridika li qed tirċievi l-għotja u li ffirmat il-Ftehim tal-Għotja 
mal-Kummissjoni Ewropea2. 

• Il-Benefiċjarju hu responsabbli li jħejji Dikjarazzjoni Finanzjarja għall-Azzjoni ffinanzjata mill-
Ftehim tal-Għotja f’konformità ma’ dawn il-ftehimiet u jagħtiha lill-Awditur, u sabiex jiżgura li 
dan il-Prospett Finanzjarju jista’ jkun irrikonċiljat kif xieraq mas-sistema ta’ kontabilità u taż-
żamma tal-kotba tal-Benefiċjarju u mal-kontijiet u r-rekords bażiċi. Minkejja l-proċeduri li jridu 
jitwettqu, il-Benefiċjarju jibqa’ dejjem responsabbli u ta’ min jorbot fuqu għall-preċiżjoni tal-
Prospett Finanzjarju. 

• Il-Benefiċjarju hu responsabbli għall-istqarrijiet tal-fatti li se jgħinu lill-Awditur iwettaq il-
proċeduri speċifikati, u jrid jagħti ittra ta’ rappreżentazzjoni miktuba 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 hu responsabbli sabiex iwettaq il-proċeduri maqbula kif 
speċifikat f'dawn it-ToR, u biex iressaq rapport indipendenti tas-sejbiet tal-fatti lill-Benefiċjarju. 

L-Awditur għandu jkun indipendenti mill-Benefiċjarju. 

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

•  [Għażla 2: ħassar jekk mhux applikabbli] L-Awditur huwa Uffiċjal Pubbliku Kompetenti li l-
awtoritajiet rilevanti nazzjonali tawh il-kapaċità ġuridika biex jivverifika lill-Benefiċjarju u li ma 
kienx involut fit-tħejjija tal-prospetti finanzjarji. 

• Il-proċeduri li jridu jitwettqu huma speċifikati mill-Kummissjoni Ewropea u l-Awditur mhux 
responsabbli għal kemm huma adattati u xierqa dawn il-proċeduri. 

                                                 
1 F’dan il-kuntest prospett finanzjarju jirreferi biss għall-Formola Ċ – l-Anness VI li biha l-Benefiċjarju jitlob l-
ispejjeż lura fl-ambitu tal-Ftehim tal-Għotja. 
2 Fejn tapplika l-klawżola speċjali nru 10 tal-Ftehim Mudell tal-Għotja tal-FP7, jew fejn tapplika l-klawżola 
speċjali nru 10 bis għall-Ftehim tal-Għotja Marie Curie, din il-formola għandha timtela wkoll minn Partijiet 
Terzi li għandhom x'jaqsmu mal-benefiċjarju. F’dak il-każ, il-kliem “il-Benefiċjarju” għandhom jinqraw bħala 
"il-Parti Terza”. 
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1.2 Is-Suġġett tal-Involviment 

Is-suġġett ta’ dan l-involviment huwa l-Prospett Finanzjarju <interim jew finali; ħassar dak li ma 
japplikax> b’rabta mal-Ftehim tal-Għotja għall-perjodu li jkopri minn <jj Xahar ssss sa jj Xahar ssss>. 
1.3  Raġuni għall-Involviment 

Il-Benefiċjarju hu mitlub iressaq ċertifikat dwar il-Prospett Finanzjarju lill-Kummissjoni Ewropea fil-
forma ta’ rapport indipendenti tas-sejbiet tal-fatti mħejji minn awditur estern li jikkonferma l-ħlas 
mitlub mill-Benefiċjarju skont l-Artikolu II.4 tal-Ftehim tal-Għotja. L-Uffiċċjal tal-Kummissjoni li 
Jawtorizza jkollu bżonn dan ir-Rapport minħabba li hu jħallas l-ispejjeż mitluba mill-Benefiċjarju 
dejjem skont is-sejbiet tal-fatti ta’dan ir-Rapport. 
1.4  It-Tip u l-Għan tal-Involviment 

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 l-ispejjeż mitluba taħt il-
Ftehim tal-Għotja.  
Peress li dan l-involviment mhuwiex ivolviment ta’ assikurazzjoni, l-Awditur ma jagħtix opinjoni 
dwar il-verifika u ma jagħti l-ebda assikurazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea tnissel l-assikurazzjoni 
tagħha billi tiġbed il-konklużjonijiet tagħha stess mis-sejbiet tal-fatti rrappurtati mill-Awditur dwar il-
Prospett Finanzjarju u t-talba għall-ħlas tal-Benefiċjarju marbuta miegħu. 
L-Awditur għandu jinkludi fir-Rapport tiegħu li ma jeżisti l-ebda kunflitt ta’ interess bejnu u bejn il-
Benefiċjarju meta jistabbilixxi 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-ToR u: 

- f’konformità mal-Istandard Internazzjonali dwar is-Servizzi Relatati (l-‘ISRS’) 
Nru 4400 Ingaġġi biex jitwettqu l-Proċeduri Miftehma dwar l-Informazzjoni Finanzjarja kif 
ippromulgata mill-IFAC;  

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

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

L-Awditur għandu jippjana x-xogħol sabiex il-proċeduri jkunu jistgħu jitwettqu b’mod effettiv. Għal 
dan il-għan hu jwettaq il-proċeduri speċifikati f’1.9 ta’ dawn it-Termini ta’ Referenza (‘l-Ambitu tax-
Xogħol – il-Format tar-Rapport Obbligatorju u l-Proċeduri li jridu Jitwettqu’) u juża l-evidenza 
miksuba minn dawn il-proċeduri bħala l-bażi għar-Rapport tas-sejbiet tal-fatti. 
1.6  Ir-rappurtar 

Ir-Rapport dwar is-sejbiet tal-fatti, li eżempju tiegħu jinsab mehmuż ma' dawn it-ToR, għandu 
jiddeskrivi l-għan u l-proċeduri tal-involviment li hemm qbil dwarhom diġà f’biżżejjed dettall 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-Ftehim tal-
Għotja 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 tal-Awdituri 
għandhom id-dritt jivverifikaw kwalunkwe xogħol li jsir fl-ambitu tal-proġett li għalih l-ispejjeż huma 
mitluba mill-Komunità, inkluż ix-xogħol marbut ma' dan l-involviment. 

 

1.7 Iż-żmien 
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Ir-Rapport għandu jingħata sa [DATA]. 
 
1.8  Termini Oħra 

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

1.9 L-Ambitu tax-Xogħol – il-Format Obbligatorju tar-Rapport u l-Proċeduri li jridu 
Jitwettqu 
Rapport Indipendenti tas-sejbiet tal-Fatti dwar l-ispejjeż mitluba taħt il-Ftehim tal-Għotja 
ffinanzjat taħt is-Seba’ Programm ta’ Qafas tar-Riċerka (l-FP7) 

Irid jiġi pprintjat fuq karta intestata tal-Awditur 
 
<Isem il-persuna(i) ta’ kuntatt>, <Il-Kariga> 
<Isem il-Benefiċjarju> 
<L-Indirizz> 
<jj Xahar ssss> 
 
Bi qbil mal-kuntratt tagħna ddatat <jj Xahar ssss> ma’ <isem tal-Benefiċjarju> “il-Benefiċjarju” u t-termini 
ta’ referenza mehmuża miegħu (miżjudin ma’ dan ir-Rapport), aħna nipprovdu r-Rapport Indipendenti 
tagħna dwar is-Sejbiet tal-Fatti (“ir-Rapport”), kif speċifikat hawn taħt. 
 
L-għan 
 
Aħna [l-isem ġuridiku tad-ditta tal-verifika], stabbiliti fi [indirizz sħiħ/belt/stat/provinċja/pajjiż] 
irrappreżentati għall-firma ta’ dan ir-Rapport minn [isem u funzjoni ta’ rappreżentant awtorizzat] wettaqna 
l-proċeduri li kien hemm qbil dwarhom li għandhom x’jaqsmu mal-ispejjeż iddikjarati fil-Prospett(i) 
Finanzjarju(i)3 ta’ [isem il-benefiċjarju] minn issa 'l quddiem imsejjaħ il-Benefiċjarju, li miegħu hu 
mehmuż dan ir-Rapport, u li jrid jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej taħt il-ftehim 
tal-għotja [referenza tal-KE tal-ftehim tal-għotja: titolu, akronimu, numru] għall-perjodu(/i) li ġej(/jin) 
[daħħal il-perjodu(/i) kopert(/i) bil-Prospett(i) Finanzjarju(i) għal kull Attività]. Dan l-involviment 
jinvolvi t-twettiq ta’ ċerti proċeduri speċifiċi, li r-riżultati tagħhom jintużaw mill-Kummissjoni 
Ewropea biex tiġbed konklużjonijiet dwar l-eleġibbiltà tal-ispejjeż mitluba. 
 
 
L-Ambitu tax-Xogħol 
 
 
L-involviment mexa skont: 

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

- l-Istandard Internazzjonali dwar is-Servizzi Relatati (‘ISRS’) Nru 4400 Ingaġġi biex 
jitwettqu l-Proċeduri li hemm Qbil dwarhom f’dik li għandu x’jaqsam mal-Informazzjoni 
Finanzjarja kif ippromulgata mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Accountants (l-'IFAC');  

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

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

                                                 
3 F’dan il-kuntest Stqarrija Finanzjarja tirreferi biss għall-Formola Ċ – Anness VI li biha l-Benefiċjarju jitlob l-
ispejjeż lura fl-ambitu tal-Ftehim tal-Għotja. 
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L-ambitu ta’ dawn il-proċeduri li hemm qbil dwarhom ġie ddeterminat biss mill-Kummissjoni 
Ewropea u l-proċeduri twettqu biss biex jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea tevalwa jekk l-ispejjeż 
mitluba mill-Benefiċjarju fil-Prospett Finanzjarju mehmuż ġewx mitluba skont il-Ftehim tal-Għotja. 
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 il-Prospetti Finanzjarji. 

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

Sorsi ta’ Informazzjoni 

Ir-Rapport jistipula informazzjoni mgħoddija lilna mill-ġestjoni tal-Benefiċjarju bi tweġiba għal 
mistoqsijiet speċifiċi jew kif miksuba u misluta mill-informazzjoni u mis-sistemi tal-kontabilità tal-
Benefiċjarju.  
Sejbiet tal-Fatti 
 
Il-Prospett(i) Finanzjarju(i) għal kull Attività msemmija hawn fuq kien(kienu) eżaminat(i) u twettqu l-
proċeduri kollha speċifikati fit-tabella miżjuda f’dak li għandu x’jaqsam mal-involviment tagħna. Abbażi 
tar-riżultati ta’ dawn il-proċeduri, aħna sibna: 
Id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni kollha tal-kontabilità biex inkunu nistgħu nwettqu dawn il-proċeduri 
ngħatawlna mill-Benefiċjarju. Ħlief kif indikat hawn taħt, ma ġew innotati l-ebda eċċezzjonijiet. 
 

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’ informazzjoni kruċjali, in-
nuqqas ta’ dejta li żammet lill-Awditur milli jwettaq il-proċeduri, eċċ. għandhom jitniżżlu hawn. 
Il-Kummissjoni se tuża din l-informazzjoni biex tiddeċiedi dwar l-ammonti li se jitħallsu lura. 
 
 

Użu ta' dan ir-Rapport 

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

Dan ir-Rapport hu mħejji 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 jew il-Kummissjoni Ewropea ma jistgħux iserrħu 
fuq dan ir-Rapport għal xi fini oħra, u lanqas m'għandu jitqassam lil xi partijiet oħra. Il-Kummissjoni 
Ewropea tista’ turi dan ir-Rapport biss lil dawk li għandhom drittijiet regolatorji ta' aċċess għalih, 
b’mod partikolari l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 

Dan ir-Rapport hu marbut biss mal-Prospett(i) Finanzjarju(i) speċifikat(i) hawn fuq u ma jestendix 
għal xi prospett finanzjarju ieħor tal-Benefiċjarju. 

L-ebda kunflitt ta’ interess ma jeżisti 4 bejn l-Awditur u l-Benefiċjarju meta jiġi stabbilit dan ir-
Rapport. Il-miżata mħallsa lill-Awditur biex jipprovdi r-Rapport kienet ta’  € ______. 

                                                 
4 Jinqala’ kunflitt ta’ interess meta l-oġġettività tal-awditur li joħroġ iċ-ċertifikat tkun ippreġudikata fil-verità jew fid-dehra 
meta l-awditur ngħidu aħna:  
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Aħna ħerqana biex niddiskutu r-Rapport tagħna miegħek u nieħdu gost nagħtuk kwalunkwe 
informazzjoni oħra jew għajnuna li tkun teħtieġ. 

 
[isem ġuridiku tad-ditta tal-verifika] 
[[isem u kariga ta’ rappreżentant awtorizzat] 
<jj Xahar ssss>,<Il-Firma tal-Awditur> 
 

                                                                                                                                                         
- kien involut fit-tħejjija tal-Prospetti Finanzjarji (il-Formola Ċ)  
- jibbenefika direttament 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; 
-  jinsab f’xi stiwazzjoni oħra li tippreġudika l-indipendenza jew il-kapaċità tiegħu li joħroġ 
ċertifikat imparzjali. 
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Proċeduri mwettqa mill-Awditur 

L-Awditur ifassal u jwettaq xogħlu skont l-għan u l-ambitu ta’ dan l-involviment u l-proċeduri li jridu jitwettqu kif speċifikati hawn taħt. Meta jwettaq dawn il-
proċeduri l-Awditur jista' japplika tekniki bħal inkjesta u analiżi, komputazzjoni (mill-ġdid), paragun, spezzjonijiet oħra klerikali dwar il-preċiżjoni, osservazzjoni, 
spezzjoni tar-rekords u tad-dokumenti, spezzjoni tal-assi u l-ksib ta' konfermi jew affarijiet oħra meqjusa meħtieġa fit-twettiq ta' dawn il-proċeduri.  

Il-Kummissjoni Ewropea tirriżerva d-dritt li toħroġ gwida flimkien ma’ tifsiriet ta’ eżempji u sejbiet biex tiggwida lill-Awditur fin-natura u l-preżentazzjoni tal-
fatti li jridu jiġu aċċertati. Il-Kummissjoni Ewropea tirriżerva d-dritt li tvarja l-proċeduri permezz ta' notifika bil-miktub lill-Benefiċjarju. Il-proċeduri li jridu jsiru 
huma mniżżla kif ġej: 
Il-proċeduri Is-sejba tal-fatti standard u l-bażi għar-rappurtar tal-eċċezzjonijiet 
L-Ispejjeż tal-Persunal 

1. Erġa' kkalkula r-rati fis-siegħa tal-persunal u għall-ispejjeż 
ġenerali tal-persunal (kopertura sħiħa jekk hemm inqas minn 
20 impjegat, inkella kampjun ta’ mill-anqas 20, jew 20% tal-
impjegati, liema minnhom huwa l-akbar), indika n-numru ta’ 
sigħat produttivi wżati u r-rati fis-siegħa. 
Fejn jintuża t-teħed ta' kampjuni, l-għażla għandha ssir b'mod 
aleatorju bil-għan li tipproduċi kampjun rappreżentattiv. 
‘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. Dan il-kalkolu għandu jingħata 
mill-Benefiċjarju. 
[jekk l-ispejjeż medji jintużaw, jeħtieġ li jsir rapport separat 
indipendenti dwar il-metodoloġija] 

Għal kull impjegat fil-kampjun ta' ____, l-Awditur kiseb l-ispejjeż tal-persunal (is-salarji u l-ispejjeż ta' 
min iħaddem) mis-sistema tal-pagi flimkien mas-sigħat produttivi mir-rekords tal-ħin ta' kull impjegat. 
Għal kull impjegat magħżul, l-Awditur reġa’ ħadem ir-rata fis-siegħa billi ddivida l-ispejjeż proprji tal-
persunal bis-sigħat produttivi proprji, li mbagħad tqabblet mar-rata fis-siegħa ċċarġjata mill-Benefiċjarju. 
Ma ġew innutati l-ebda eċċezzjonijiet. 
In-numru medju ta’ sigħat produttivi għall-impjegati magħżula kien _________. 
Jekk is-sigħat produttivi jew l-ispejjeż tal-persunal ma jistgħux jiġu identifikati, huma għandhom 
jitniżżlu (flimkien mal-ammonti) bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 

2. 2. Għall-istess għażla eżamina u ddeskrivi l-ħin miżmum 
għall–impjegati (karti/kompjuter, kuljum/kull ġimgħa/kull 
xahar, iffirmat, awtorizzat). 

L-impjegati jirrekordjaw il-ħin tagħhom kuljum/kull ġimgħa/kull xahar billi jużaw sistema 
manwali/ibbażata fuq il-kompjuter. Ir-rekords tal-ħin magħżula kienu awtorizzati mill-kap tal-proġett jew 
minn xi superjur ieħor. 
Jekk ma jeżistu l-ebda rekords tal-ħin li jaqblu mad-deskrizzjoni t’hawn fuq, dan għandu jitniżżel 
bħala eċċezzjoni fir-rapport prinċipali. 

3. L-istatus tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persunal. 
L-Awditur għandu jikseb il-kuntratti tax-xogħol tal-impjegati 
magħżula u jqabbilhom mal-kuntratt tax-xogħol standard użat 
mill-Benefiċjarju. Id-differenzi li ma jaħsibx għalihom il-
Ftehim tal-Għotja għandhom jitqiesu bħala eċċezzjonijiet. 

Għall-impjegati magħżula, l-Awditur spezzjona l-kuntratti tax-xogħol tagħhom u sab li huma kienu: 
- mikrija direttament mill-Benefiċjarju skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu, 
- taħt is-superviżjoni teknika waħdanija u r-responsabbiltà ta' dan tal-aħħar, u 
- imħallsin skont il-prassi normali tal-Benefiċjarju. 
Il-persunal li ma jissodisfax it-tliet kundizzjonijiet kollha għandu jitniżżel (flimkien mal-ammonti) 
bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 



 Ftehim tal-Għotja taħt l-FP7 – Anness VII – Il-Formola D 
  Version 2, 02/10/2008 

 8

Il-proċeduri Is-sejba tal-fatti standard u l-bażi għar-rappurtar tal-eċċezzjonijiet 
4. Użu tal-ispejjeż medji tal-persunal  L-Awditur sab li l-ispejjeż tal-persunal iċċarġjati lill-prospett finanzjarju: 

- ġew ikkalkulati billi ntużaw l-ispejjeż medji skont il-metodoloġija kif speċifikata fir-Rapport dwar is-
sejbiet fuq il-metodoloġija ddatat ________ . 
- ġew ikkalkulati billi ntużaw l-ammonti mnissla mill-perjodu rilevanti li jistgħu jiġu magħquda mar-
rekords tal-kontabilità tal-perjodu rilevanti. 
Fejn intużaw il-kategoriji, l-Awditur ivverifika li r-riċerkatur (jew il-persuna li għandha x’taqsam mar-
riċerka) kien/et ikklassifikat/a tajjeb. 
L-Awditur kiseb konferma mingħand il-Benefiċjarju li r-rati wżati ma kinux ammonti bbaġitjati jew 
stmati. 
Jekk l-ammonti ma jistgħux ikunu rrikonċiljati, jew intużaw l-istimi jew l-ammonti bbaġitjati, dan 
għandu jiġi rappurtat bħala eċċezzjoni fir-rapport prinċipali. 

Is-sottokuntrattar 
5. Ikseb deskrizzjoni bil-miktub mingħand il-Benefiċjarju rigward 

ir-riżorsi tat-terza parti wżati u qabbilha mal-Anness 1 tal-
Ftehim tal-Għotja. 

L-Awditur qabbel id-deskrizzjoni tar-riżorsi tat-terza parti pprovduta mill-Benefiċjarju mal-
ispeċifikazzjoni fl-Anness 1 tal-Ftehim tal-Għotja, u sab li kienu l-istess 
Jekk id-deskrizzjonijiet ma jaqblux sewwa, dan għandu jiġu rrappurtat bħala eċċezzjoni fir-
rapport prinċipali. 

6.  Spezzjona d-dokumenti u ikseb konfermi li s-sottokuntratti 
jingħataw skont proċedura li tinkludi analiżi tal-aħjar valur 
għall-flus (proporzjon tal-aħjar prezz għall-kwalita), it-
trasparenza u t-trattament ugwali. 
Kopertura sħiħa jekk inqas minn 20 oġġett, inkella kampjun ta’ 
mill-inqas 20, jew 20% tal-oġġetti, liema minnhom huwa l-
ikbar. 

L-Awditur kiseb dokumenti tal-offerta għal kull sottokuntratt li sar u sab li l-proċess tas-sejħa għall-
offerti ġie segwit u li tħejjiet analiżi bil-miktub tal-valur għall-flus mill-Benefiċjarju bħala appoġġ tal-
għażla finali tas-sottokuntrattur, jew li l-kuntratt ingħata bħala parti mill-kuntratt ta' qafas eżistenti li sar 
qabel ma beda l-proġett. 
Jekk l-Awditur ma tingħatalux evidenza tal-ebda waħda mis-sitwazzjonijiet t’hawn fuq, l-ammont 
tas-sottokuntratt għandu jitniżżel bħala eċċezzjoni fir-rapport prinċipali. 

Spejjeż Oħra Diretti 
7. L-allokazzjoni tat-tagħmir li hu suġġett għal tnaqqis fil-valur 

tiegħu hu identifikat u allokat sew għall-proġett. 
Kopertura sħiħa jekk inqas minn 20 oġġett, inkella kampjun ta’ 
mill-inqas 20, jew 20% tal-oġġetti, liema minnhom huwa l-
ikbar. 

L-Awditur ittraċċa t-tagħmir iċċarġjat lill-proġett fir-rekords tal-kontabilità u l-irċevuti marbuta 
magħhom. Il-Benefiċjarju ħa nota tar-rabta mal-proġett fuq l-irċevuta u fuq id-dokumentazzjoni tax-xiri, 
u fejn rilevanti, fil-kontabilità tal-proġett. Il-valur tal-assi tqabbel mal-irċevuta u l-ebda VAT jew taxxi 
oħra indiretti identifikabbli ma ġew iċċarġjati. Il-metodu tat-tnaqqis fil-valur użat biex it-tagħmir jiġi 
ċċarġjat lill-proġett tqabbel mal-politika normali tal-kontabilità tal-Benefiċjarju u nstab li hu l-istess. 
Jekk ġew iċċarġjati assi li ma jikkonformawx ma’ dan t’hawn fuq, huma għandhom jitniżżlu 
(flimkien mal-ammonti) bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 

8. L-ispejjeż tal-ivvjaġġar identifikati u allokati sew għall-proġett 
(u bi qbil mal-politika normali tal-Benefiċjarju għal xogħol 
mhux marbut mal-KE rigward ivvjaġġar fl-ewwel klassi, eċċ.) 
Kopertura sħiħa jekk hemm inqas minn 20 oġġett, inkella 
kampjun ta’ mill-inqas 20, jew 20% tal-oġġetti, liema minnhom 
huwa l-ikbar. 
Il-Benefiċjarju għandu jipprovdi evidenza bil-miktub tal-

L-Awditur spezzjona l-kampjun u sab li l-Benefiċjarju kien alloka l-ispejjeż tal-ivvjaġġar għall-proġett 
billi mmarka l-irċevuti u l-ordnijiet tax-xiri bir-referenza tal-proġett, li wassal għal allokazzjoni traċċabbli 
fil-kontijiet tal-proġett. 
L-ispejjeż iċċarġjati tqabblu mal-irċevuti u nstab li kienu l-istess. L-ebda VAT jew taxxi oħra indiretti 
identifikabbli ma ġew iċċarġjati. 
L-użu ta’ vvjaġġar fl-ewwel klassi kien bi qbil mal-politika miktuba pprovduta mill-Benefiċjarju. 
L-ispejjeż li mhumiex allokati għall-kontijiet tal-proġett u li m’għandhomx attribwit ċar 
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Il-proċeduri Is-sejba tal-fatti standard u l-bażi għar-rappurtar tal-eċċezzjonijiet 
politika normali tiegħu għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar (per eż. l-
użu ta’ biljetti tal-ewwel klassi) sabiex igħin lill-Awditur 
iqabbel l-ivvjaġġar iċċarġjat ma' din il-politika. 

(normalment billi jitniżżel in-numru tal-proġett fuq l-irċevuta oriġinali) għandhom jitniżżlu 
(flimkien mal-ammonti) bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 

9. Oġġetti li jistgħu jiġu kkunsmati li huma identifikati u allokati 
sew għall-proġett. 
Kopertura sħiħa jekk hemm inqas minn 20 oġġett, inkella 
kampjun ta’ mill-inqas 20 oġġett, jew 20% tal-oġġetti, liema 
minnhom huwa l-ikbar. 

 

L-Awditur spezzjona l-kampjun u sab li l-Benefiċjarju kien alloka l-ispejjeż tal-oġġetti li jistgħu jiġu 
kkunsmati għall-proġett billi mmarka l-irċevuti u l-ordnijiet tax-xiri bir-referenza tal-proġett, li wassal 
għal allokazzjoni traċċabbli fil-kontijiet tal-proġett. 
L-ispejjeż iċċarġjati tqabblu mal-irċevuti u nstab li kienu l-istess. L-ebda VAT jew taxxi oħra indiretti 
identifikabbli ma ġew iċċarġjati. 
L-ispejjeż li mhumiex allokati għall-kontijiet tal-proġett u li m’għandhomx attribwit ċar 
(normalment billi jitniżżel in-numru tal-proġett fuq l-irċevuta oriġinali) għandhom jitniżżlu 
(flimkien mal-ammonti) bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 

Spejjeż indiretti 
10. Ikseb u rrevedi tqassim iddettaljat tal-ispejjeż Indiretti 

(irrikonċiljati mar-rekords tal-kontabilità) u kkonferma li ma 
kienx hemm l-ispejjeż li ġejjin: 

a) taxxi indiretti identifikabbli inkluż taxxa fuq il-valur miżjud,  
b) dazji,  
c) imgħaxijiet dovuti  
d) provvedimenti għal telf jew nefqiet futuri possibbli,  
e) telf fuq il-kambju, spejjeż relatati mad-dħul mill-kapital,  
f) spejjeż iddikjarati jew imġarrba, jew rimburżati fir-rigward 

ta’ proġett Komunitarju ieħor,  
g) dejn jew spejjeż tad-dejn, infiq żejjed jew bl-addoċċ5. 
 

L-Awditur akkwista l-ammont totali tal-ispejjeż ġenerali li kien allokat u rrikonċiljah mar-rekords tal-
kontijiet għall-perjodu kkonċernat. 
L-Awditur reġa’ kkalkula l-proporzjon tal-ispejjeż indiretti [bħala perċentwal tal-ispejjeż tal-persunal / 
bħala rata fissa fis-siegħa għall-persunal / bħala fattur importanti li jtella’ l-ispiża speċifikat mill-
Benefiċjarju] u qabbilha mar-rata wżata fil-Prospett(i) Finanzjarju(i). 
L-Awditur ġab tqassim iddettaljat mis-sistema tal-kontabilità tal-ispejjeż indiretti li kienu ċċarġjati lill-
kuntratt, u rrikonċilja l-ammonti individwali ma’ dawk li jinsabu fir-reġistru ġenerali tal-Benefiċjarju.  
L-Awditur sab li l-ispejjeż tal-attivitajiet mhux relatati mar-riċerka tal-Benefiċjarju, bħall-manifattura, l-
edukazzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti jew servizzi, eċċ, ma kinux inklużi fil-kalkolu. 
Għal kull element tat-tqassim, l-Awditur ġab il-konferma tal-Benefiċjarju li ma kien fih l-ebda spiża 
ineliġibbli speċifikata (eżempji tipiċi huma spejjeż ta' kiri, ħlasijiet tad-dejn, provvediment għad-dejn 
dubjuż (imma mhux dovuti b'mod normali), taxxi tan-negozju lokali u taxxi fuq il-proprjetà, dazji 
doganali, telf fuq il-kambju minħabba kontijiet f’munita barranija).  
It-tipi ta’ nfiq żejjed u bl-addoċċ imniżżlin fil-gwida tal-Kummissjoni biss għandhom jitqiesu , l-
Awditur mhuwiex mistenni jeżerċita ġudizzju professjoniali jew jipprovdi assikurazzjoni f’dan ir-
rigward. 
L-ammonit li ma jissodisfawx il-kriterji t'hawn fuq jew fejn l-Awditur ma jingħatax informazzjoni 
bizzejjed sabiex jispezzjona u jqabbel it-tipi ta' spejjeż għandhom jitniżżlu (flimkien mal-ammonti) 
bħala eċċezzjonijiet fir-rapport prinċipali. 

11. Ivvaluta l-uzu ta' metodu ssimplifikat għall-kalkolu tal-
ispejjeż ġenerali fuq il-livell tal-entità ġuridika. 
Il-Benefiċjarju jista’ juża metodu ssimplifikat ta’ kalkolu 
(kemm minħabba nuqqas ta’ kontabilità analitika jew 

Is-sistema ta’ kontabilità tal-Benefiċjarju ma tippermettix li l-ispejjeż indiretti jkunu identifikati 
separatament għad-dipartimenti individwali. [u/ jew] 
Is-sistema ta’ kontabilità tal-Benefiċjarju hija bbażata fuq il-flus kontanti u aġġustamenti tal-aħħar tas-
sena jsiru bl-użu ta’ stimi tal-kontabilità sabiex jiġu ċċarġjati ċerti spejjeż li huma dovuti lilha. 

                                                 
5 Nefqa żejda jew bl-addoċċ kif definita fin-noti gwida maħruġa mill-Kummissjoni. 
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Il-proċeduri Is-sejba tal-fatti standard u l-bażi għar-rappurtar tal-eċċezzjonijiet 
rekwiżit ġuridiku sabiex juża l-forma ta’ kontabilità bbażata 
fuq il-flus kontanti). Din ma tippermettix l-użu ta’ stima 
ġġeneralizzata, jew l-użu ta’ rata “standard” li mhix imnissla 
mir-rekords tal-kontabilità tal-perjodu kkonċernat. Għalhekk 
ir-rata (imma mhux il-metodoloġija) għandha tkun aġġornata 
għal kull perjodu tal-kontabilità. 

 
L-Awditur ġab it-tqassim tal-ispejjeż ġenerali u l-entrati ta'  aġġustament flimkien mas-sors tal-entrati 
relevanti tal-kontabilità. 
 
Il-Benefiċjarju pprovda lill-Awditur bil-kalkoli bażiċi li juru l-bażi tal-entrati addizzjonali tal-kontabilità. 
L-Awditur qabbel dawn il-kalkoli mas-sorsi rilevanti ta’ informazzjoni dwar il-ġestjoni. 
Kull element ta’ kalkolu ssimplifikat li jirrappreżenta stimi tal-perċentwal u li ma jistax jitqabbel 
mad-dejta bażika għandu jitniżżel (flimkien mal-ammonti) bħala eċċezzjoni fir-rapport prinċipali. 
 

12. Spezzjona u qabbel ir-rati tal-kambju f’Ewro. L-Awditur qabbel ir-rati tal-kambju wżati għall-qlib mar-rati tal-kambju uffiċjali applikabbli stabbiliti 
mill-Komunitajiet Ewropej u l-Benefiċjarju uża [agħżel wieħed]. 

• Ir-rata ta’ qlib ("conversion rate") tad-data meta ġġarrbu l-ispejjeż attwali . 
• Ir-rata applikabbli fl-ewwel jum tax-xahar wara tmiem il-perjodu ta’ rrappurtar 

Fejn ma jkunx hemm qbil dwar ir-rati, għandha tkun innutata eċċezzjoni (flimkien mal-ammont) 
fir-rapport prinċipali. 

13. Identifikazzjoni tal-irċevuti.  
Il-Benefiċjarju huwa obbligat jiddikjara fil-pretensjoni tiegħu 
kwalunkwe rċevuta li għandha x'taqsam mal-proġett (dħul mill-
avvenimenti, skontijiet mill-fornituri, eċċ.) 
 

L-Awditur eżamina l-kontijiet rilevanti tal-proġett u ġab rappreżentazzjonijiet mill-Benefiċjarju li l-
ammonti mniżżla jirrappreżentaw rekord sħiħ tas-sorsi tad-dħul relatati mal-proġett. L-ammont inkluż fil-
pretensjoni fir-rigward tal-irċevuti huwa l-istess bħall-ammont imniżżel fil-kontabilità tal-proġett. 
Kwalunkwe diskrepanza fl-irċevuti nnutati fil-kontijiet u dawk irrappurtati mill-Benefiċjarju 
għandha titniżżel (flimkien mal-ammont) bħala eċċezzjoni fir-rapport prinċipali. 

14. Identifikazzjoni tal-imgħax li ġie mill-finanzjament minn 
qabel  

Il-Benefiċjarju, f'każ fejn huwa l-koordinatur tal-proġett, huwa 
obbligat jiddikjara l-imgħax li ġie mill-finanzjament minn qabel 
 

L-Awditur qabbel il-kontijiet rilevanti tal-proġett mal-imgħax muri fir-rendikonti bankarji u sab li kienu 
l-istess. 
Kwalunkwe diskrepanza fl-imgħax innutata fil-kontijiet u dawk irrappurtati mill-Benefiċjarju 
għandha titniżżel (flimkien mal-ammont) bħala eċċezzjoni fir-rapport prinċipali. 
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