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Zadávacie podmienky nezávislej správy o faktických zisteniach o nákladoch, ktorých 
úhrada sa požaduje na základe dohody o grante financovanej v rámci siedmeho 
rámcového programu pre výskum (7RP) 

Toto sú zadávacie podmienky, na základe ktorých <názov príjemcu>, ďalej len „príjemca“, súhlasí 
s angažovaním <názov audítorskej spoločnosti>, ďalej len „audítor“, na vypracovanie a predloženie 
nezávislej správy o faktických zisteniach o finančnom(-ých) výkaze(-och)1, ktorý(-é) vyhotovil 
príjemca v súvislosti s dohodou o grante financovanou Európskym spoločenstvom/Európskym 
spoločenstvom pre atómovú energiu týkajúcou sa siedmeho rámcového programu (7RP) <názov 
a číslo dohody o grante> (ďalej len „dohoda o grante“). Ak sa v týchto zadávacích podmienkach 
uvádza „Európska komisia“, vzťahuje sa to na jej postavenie signatára dohôd o grante s príjemcom. 
Európske spoločenstvo nie je zmluvnou stranou tejto dohody. 

1.1  Povinnosti zmluvných strán 

„Príjemca“ je právny subjekt, ktorý dostáva grant a ktorý podpísal dohodu o grante s Európskou 
komisiou2. 

• Príjemca zodpovedá za zostavenie finančného výkazu za akciu financovanú na základe dohody 
o grante v súlade s danou dohodou a jeho predloženie audítorovi, ako aj za zabezpečenie toho, že 
tento finančný výkaz možno náležite porovnať s účtovným a evidenčným systémom príjemcu 
a podkladovými účtami a záznamami. Bez ohľadu na postupy, ktoré sa majú vykonať, príjemca 
zostáva naďalej zodpovedný za používanú metodiku a správnosť finančného výkazu. 

• Príjemca je zodpovedný za vecné vyhlásenia, ktoré audítorovi umožnia vykonanie stanovených 
postupov, a audítorovi predloží písomné vyhlásenie, ktoré dokladá tieto vyhlásenia, s jasne 
uvedeným dátumom a obdobím, ktorého sa vyhlásenia dotýkajú. 

• Príjemca uznáva, že schopnosť audítora vykonať postupy požadované na základe tejto zákazky 
efektívne závisí od toho, či mu príjemca poskytne plný a neobmedzený prístup k jeho záznamom 
o zamestnancoch a k účtovným a ostatným náležitým záznamom. 

„Audítor“ je audítor, ktorý je zodpovedný za vykonanie odsúhlasených postupov uvedených v týchto 
zadávacích podmienkach a za predloženie nezávislej správy o faktických zisteniach príjemcovi. 

Audítor musí byť od príjemcu nezávislý. 

• [Možnosť 1: nehodiace sa prečiarknite] Audítor je oprávnený na vykonávanie štatutárnych 
auditov účtovných dokladov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 
17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných 
závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa 
zrušuje smernica Rady 84/253/EHS alebo s podobnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

•  [Možnosť 2: nehodiace sa prečiarknite] Audítor je príslušný verejný úradník, u ktorého príslušné 
vnútroštátne orgány potvrdili právnu spôsobilosť vykonať audit príjemcu a nie je zapojený do 
prípravy finančných výkazov. 

• Postupy, ktoré sa majú vykonať, stanovila Európska komisia a audítor nezodpovedá za vhodnosť 
a náležitosť týchto postupov. 

                                                 
 Finančný výkaz je v tomto kontexte iba formulár C – príloha VI, ktorým príjemca žiada o úhradu nákladov na 
základe dohody o grante. 
 
2 Ak pre vzorovú dohodu o grante podľa 7RP platí osobitná doložka 10, alebo ak platí pre dohodu o grante Marie 
Curie podľa 7RP osobitná doložka 10 bis, tento formulár vyplnia aj tretie strany spojené s príjemcom. V takom 
prípade sa pod „príjemcom“ rozumie „tretia strana“. 
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1.2 Predmet zákazky 

Predmetom tejto zákazky je <priebežný alebo záverečný; nehodiace sa prečiarknite> finančný výkaz 
v súvislosti s dohodou o grante za obdobie <od dd mesiac rrrr do dd mesiac rrrr>. 
1.3  Dôvod zákazky 

Od príjemcu sa vyžaduje, aby predložil Európskej komisii osvedčenie finančného výkazu formou 
nezávislej správy o faktických zisteniach, ktorú vypracoval externý audítor, na zdokladovanie platby, 
ktorú príjemca požaduje na základe článku II.4 dohody o grante. Povoľujúci úradník Komisie 
potrebuje túto správu, pretože platbu nákladov, ktoré príjemca požaduje, vykonáva na základe 
faktických zistení tejto správy. 

1.4  Druh a cieľ zákazky 

Toto predstavuje zákazku na vykonanie osobitných odsúhlasených postupov týkajúcich sa nezávislej 
správy o faktických zisteniach o nákladoch, ktorých úhrada sa požaduje na základe dohody o grante.  
Keďže táto zákazka nie je zákazkou so zárukou, audítor nepredkladá audítorské stanovisko 
a nevyjadruje žiadne záruky. Európska komisia dospeje k záruke vyvodením vlastných záverov 
z faktických zistení týkajúcich sa finančného výkazu a s ním spojenej žiadosti o platbu príjemcu, ktoré 
uviedol audítor. 

Audítor vo svojej správe uvedie, že medzi ním a príjemcom nie je konflikt záujmov týkajúci sa 
vypracovania tejto správy, ako aj poplatok zaplatený audítorov za vyhotovenie správy. 

1.5  Rozsah práce 

1.5.1 Audítor vykoná túto zákazku v súlade s týmito zadávacími podmienkami a: 

- v súlade s medzinárodnou normou týkajúcou sa súvisiacich služieb (ďalej len „ISRS“) 4400 
Zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov týkajúce sa finančných informácií, uverejnenou 
IFAC,  

- v súlade s Etickým kódexom profesionálnych účtovníkov vydaným IFAC. Hoci sa v ISRS 4400 
stanovuje, že nezávislosť nie je požiadavkou pre zákazky týkajúce sa odsúhlasených postupov, 
Európska komisia vyžaduje, aby audítor spĺňal aj požiadavky nezávislosti uvedené v Etickom 
kódexe profesionálnych účtovníkov. 

1.5.2 Plánovanie, postupy, dokumentácia a dôkazy 

Audítor by mal prácu plánovať tak, aby sa postupy mohli účinne vykonať. Na tento účel vykoná 
postupy uvedené v bode 1.9 týchto zadávacích podmienok („Rozsah práce - Povinný formát správy 
a postupy, ktoré sa majú vykonať“) a dôkazy, ktoré získal na základe týchto postupov, použije ako 
základ pre správu o faktických zisteniach. 

1.6  Podávanie správ 

V správe o faktických zisteniach, príklad ktorej je priložený k týmto zadávacím podmienkam, by sa 
mali účel a odsúhlasené postupy zákazky uviesť dostatočne podrobne tak, aby príjemca a Európska 
komisia mali možnosť porozumieť charakteru a rozsahu postupov, ktoré vykonal audítor. Použitie 
formátu správy, ktorý je priložený ako príloha VII k všeobecným podmienkam, je povinné. Správa by 
mala byť vyhotovená v jazyku uvedenom v článku 4 dohody o grante. V súlade s článkom II.22 
dohody o grante má Európska komisia a Európsky dvor audítorov právo vykonať audit akejkoľvek 
práce vykonanej v rámci projektu, pri ktorej sa požaduje úhrada nákladov od Spoločenstva, vrátane 
práce týkajúcej sa tejto zákazky. 

 

1.7 Časový plán 
 
Správa by sa mala predložiť do [DÁTUM]. 
 
1.8  Ostatné podmienky 
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[Tento oddiel môžu príjemca a audítor použiť na dohodnutie iných osobitných podmienok, ako sú 
audítorské poplatky, drobné výdavky, zodpovednosť, rozhodné právo atď.] 

1.9 Rozsah práce – Záväzný formát správy a postupy, ktoré sa majú vykonať 
Nezávislá správa o faktických zisteniach o nákladoch, ktorých úhrada sa požaduje na základe 
dohody o grante financovanej na základe siedmeho rámcového programu pre výskum (7RP) 

Vytlačí sa na hlavičkovom papieri audítora 
 
<Meno(-á) kontaktnej(-ých) osoby(osôb)>, < Pozícia> 
< Názov príjemcu> 
<Adresa> 
<dd mesiac rrrr> 
 
V súlade s našou zmluvou z <dd mesiac rrrr> s <názov príjemcu>, ďalej len „príjemca“, a so 
zadávacími podmienkami k nej priloženými (pripojenými k tejto správe), predkladáme našu 
nezávislú správu o faktických zisteniach (ďalej len „správa“), ako sa uvádza ďalej. 
 
Cieľ 
 
My, [obchodný názov audítorskej spoločnosti], so sídlom v [úplná adresa/mesto/štát/provincia/krajina] na 
podpis tejto správy zastúpení [meno a funkcia oprávneného zástupcu] sme vykonali odsúhlasené postupy 
týkajúce sa nákladov deklarovaných vo finančnom(-ých) výkaze(-och)3 [názov príjemcu], ďalej len 
„príjemca“, ku ktorým je táto správa priložená a ktoré sa predložia Komisii Európskych spoločenstiev na 
základe dohody o grante [odkaz na dohodu o grante ES: názov, skratka, číslo] za toto (tieto) obdobie(-ia) 
[uveďte obdobie(-ia), na ktoré sa finančný(-é) výkaz(-y) vzťahuje(-ú), podľa aktivity]. Táto zákazka 
obsahovala vykonanie určitých osobitných postupov, ktorých výsledky Európska komisia použije na 
vyvodenie záverov o oprávnenosti nákladov, ktorých úhrada sa požaduje. 
 
Rozsah práce 
 
 
Naša zákazka bola vykonaná v súlade: 

- so zadávacími podmienkami priloženými k tejto správe a: 

- s medzinárodnou normou týkajúcou sa súvisiacich služieb (ďalej len „ISRS“) 4400 
Zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov týkajúce sa finančných informácií, 
uverejnenou Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC),  

- s Etickým kódexom profesionálnych účtovníkov vydaným IFAC. Hoci sa v ISRS 4400 
stanovuje, že nezávislosť nie je požiadavkou pre zákazky týkajúce sa odsúhlasených 
postupov, Európska komisia vyžaduje, aby audítor spĺňal aj požiadavky nezávislosti 
uvedené v Etickom kódexe profesionálnych účtovníkov. 

V zmysle požiadaviek sme vykonali iba postupy stanovené v zadávacích podmienkach pre túto 
zákazku a naše faktické zistenia o týchto postupoch sme uviedli v tabuľke priloženej k tejto správe.  

Rozsah týchto dohodnutých postupov stanovila výhradne Európska komisia a postupy sa vykonali iba 
s cieľom pomôcť Európskej komisii pri posudzovaní toho, či sa náklady, ktorých úhradu príjemca 
žiadal v sprievodnom finančnom výkaze, uviedli v súlade s dohodou o grante. Audítor nezodpovedá za 
vhodnosť a náležitosť týchto postupov. 

                                                 
 Finančný výkaz je v tomto kontexte iba formulár C – príloha VI, ktorým príjemca žiada o úhradu nákladov na 
základe dohody o grante. 
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Keďže postupy nami vykonané nepredstavujú audit alebo preskúmanie vykonané v súlade 
s medzinárodnými účtovnými štandardmi alebo medzinárodnými štandardmi na preskúmanie, 
nevyjadrujeme záruku k finančným výkazom. 

Ak by sme vykonali dodatočné postupy alebo audit, alebo preskúmanie finančných výkazov príjemcu 
v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi, do našej pozornosti by sa mohli dostať iné 
záležitosti, ktoré sa Vám oznámia. 

Zdroje informácií 

V správe sa uvádzajú informácie, ktoré nám poskytlo vedenie príjemcu, ako odpoveď na osobitné 
otázky alebo informácie získané a vyňaté z informačných a účtovných systémov príjemcu.  
Faktické zistenia 
 
Preskúmal(-i) sa uvedený(-é) finančný(-é) výkaz(-y) podľa aktivity a vykonali sa všetky postupy 
týkajúce sa našej zákazky uvedené v priloženej tabuľke. Na základe výsledkov týchto postupov 
sme zistili: 
Všetky dokumenty a účtovné informácie, ktoré nám umožnili vykonanie týchto postupov, nám 
poskytol príjemca. Nezaznamenali sa iné ako uvedené výnimky. 
 

Výnimky 

• V niektorých prípadoch audítor nemohol úspešne vykonať uvedené postupy. Týmito 
výnimkami sú: 

na tomto mieste by sa mali uviesť výnimky, ako sú neschopnosť porovnať základné informácie, 
nedostupnosť údajov, ktoré bránili audítorovi pri vykonaní postupov, atď. Komisia použije tieto 
informácie pri rozhodovaní o sumách, ktoré uhradí. 

 
 

Využitie tejto správy 

Táto správa slúži výhradne na účel stanovený v uvedenom cieli.  

Táto správa je vypracovaná výhradne na dôverné využitie príjemcom a Európskou komisiou 
a výhradne na účel predloženia Európskej komisii v súvislosti s požiadavkami stanovenými v článku 
II.4.4 dohody o grante. Príjemca alebo Európska komisia nemôžu túto správu využiť na žiaden iný 
účel, ani ju nemožno poskytnúť žiadnym iným stranám. Európska komisia môže túto správu 
poskytnúť iným stranám, ktoré majú regulačné práva na prístup k nej, najmä Európskemu úradu pre 
boj proti podvodom a Európskemu dvoru audítorov 

Táto správa sa vzťahuje iba na uvedený(-é) finančný(-é) výkaz(-y) a jej platnosť sa nerozširuje na 
akékoľvek iné finančné výkazy príjemcu. 

Medzi audítorom a príjemcom nie je konflikt záujmov4 týkajúci sa vypracovania tejto správy. 
Audítorovi sa za vypracovanie správy vyplatil poplatok vo výške _______ EUR. 

Radi s Vami našu správu prediskutujeme a poskytneme Vám akékoľvek ďalšie potrebné informácie 
alebo pomoc. 
                                                 
4 Konflikt záujmov nastane, ak sa objektívnosť audítora pri udeľovaní osvedčenia spochybní, alebo by sa mohla spochybniť, 
napríklad preto, lebo audítor:  
- sa podieľal na príprave finančných výkazov (formulárov C),  
- môže z prijatia osvedčenia priamo osobne ťažiť, 
- má blízky vzťah k niektorej osobe zastupujúcej príjemcu, 
- je členom vedenia, zmocnencom alebo partnerom príjemcu, 
- sa ocitne v akejkoľvek inej situácii kompromitujúcej jeho nezávislosť alebo schopnosť vydať nestranné osvedčenie. 
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[obchodný názov audítorskej spoločnosti] 
[meno a funkcia oprávneného zástupcu] 
<dd mesiac rrrr>,<podpis audítora> 
 



  Dohoda o grante podľa 7RP – príloha VII – formulár D   
  Version 2, 02/10/2008 

 7

 

Postupy, ktoré vykonal audítor 

Audítor navrhne a vykoná svoju prácu v súlade s cieľom a rozsahom tejto zákazky a s uvedenými postupmi, ktoré sa majú vykonať. Pri vykonávaní týchto 
postupov môže audítor uplatniť techniky, ako sú prieskum a analýza, (opakované) výpočty, porovnanie, iné administratívne kontroly presnosti, pozorovanie, 
kontrola záznamov a dokumentov, kontrola aktív a získavanie potvrdení alebo iné techniky považované za potrebné na vykonanie týchto postupov.  

Európska komisia si vyhradzuje právo vydať usmernenie spolu so vzorovými definíciami a zisteniami s cieľom usmerniť audítora o charaktere a predložení 
skutočností, ktoré sa majú zistiť. Európska komisia si vyhradzuje právo postupy zmeniť prostredníctvom písomného oznámenia príjemcovi. Majú sa vykonať tieto 
postupy: 

Postupy Štandardné faktické zistenie a základ pre nahlásenie výnimiek 
Osobné náklady 

1. Prepočítať hodinové sadzby zamestnancov a sadzby režijných 
nákladov na zamestnancov (celý rozsah, ak ide o menej ako 20 
položiek, inak vzorka najmenej 20 alebo 20 % položiek, podľa 
toho, ktorá je väčšia), uviesť počet použitých produktívnych 
hodín a hodinové sadzby. 
Ak sa používajú vzorky, výber by mal byť náhodný s cieľom 
získať reprezentatívnu vzorku. 
„Produktívne hodiny“ predstavujú (priemerný) počet hodín, 
ktoré zamestnanec za rok odpracoval po odpočítaní dovolenky, 
práceneschopnosti a ostatných nárokov. Tento výpočet by mal 
poskytnúť príjemca. 
[ak sa používajú priemerné náklady, vyžaduje sa samostatná 
nezávislá správa o metodike] 

V prípade každého zamestnanca zo vzorky ____ zamestnancov audítor získal osobné náklady (mzda 
a náklady zamestnávateľa) zo mzdového systému spolu s produktívnymi hodinami z evidencie 
dochádzky každého zamestnanca. 
V prípade každého vybraného zamestnanca audítor prepočítal hodinovú sadzbu vydelením skutočných 
osobných nákladov skutočnými produktívnymi hodinami, čo následne porovnal s hodinovou sadzbou, 
ktorú účtuje príjemca. 
Nezaznamenali sa žiadne výnimky. 
Priemerný počet produktívnych hodín v prípade vybraných zamestnancov bol ________. 
Ak nie je možné určiť produktívne hodiny alebo osobné náklady, mali by sa uviesť (spolu so 
sumami) ako výnimky v hlavnej správe. 

2. Pre ten istý výber preskúmať a opísať evidenciu dochádzky 
zamestnancov (papierovo/počítač, denne/týždenne/mesačne, 
podpísaná, schválená). 

Zamestnanci zaznamenávajú svoju dochádzku denne/týždenne/mesačne pričom používajú 
papierový/počítačový systém. Vybrané záznamy o dochádzke schválil projektový vedúci alebo iný 
nadriadený. 
Ak nie sú dostupné žiadne záznamy o dochádzke, ktoré zodpovedajú uvedenému opisu, malo by sa 
to uviesť ako výnimka v hlavnej správe. 

3. Pracovné postavenie a pracovné podmienky zamestnancov. 
Audítor by mal získať pracovné zmluvy vybraných 
zamestnancov a porovnať ich so štandardnou pracovnou 
zmluvou, ktorú príjemca používa. Rozdiely, ktoré sa 
nepredpokladajú v dohode o grante, by sa mali zaznamenať ako 
výnimky. 

U vybraných zamestnancov audítor preskúmal ich pracovné zmluvy a zistil, že boli: 
– najatí priamo príjemcom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
– iba pod technickým dozorom a zodpovednosťou príjemcu a 
– odmeňovaní v súlade s bežnými postupmi príjemcu. 
Zamestnanci, ktorí nespĺňajú všetky tri podmienky, by sa mali uviesť (spolu so sumami) ako 
výnimky v hlavnej správe. 
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Postupy Štandardné faktické zistenie a základ pre nahlásenie výnimiek 
4. Používanie priemerných osobných nákladov  Audítor zistil, že osobné náklady zaúčtované vo finančnom výkaze: 

- sú vypočítané pri použití priemerných nákladov v súlade s metodikou uvedenou v správe o zisteniach 
o metodike zo dňa ________. 
- boli vypočítane pri použití súm za príslušné obdobie, ktoré možno porovnať s účtovnými záznamami za 
príslušné obdobie. 
Ak sa použijú kategórie, audítor overí, že výskumník (alebo osoba, ktorej činnosť súvisí s výskumom) 
bol správne zatriedený. 
Audítor získal od príjemcu potvrdenie, že použité sadzby neboli rozpočtované alebo odhadované sumy. 
Ak sumy nemožno porovnať, alebo ak sa použili odhady alebo rozpočtované sumy, malo by sa to 
uviesť ako výnimka v hlavnej správe. 

Subdodávky 
5. Získať od príjemcu písomný opis týkajúci sa použitých zdrojov 

tretej strany a porovnať ho s prílohou 1 dohody o grante. 
Audítor porovnal opis zdrojov tretej strany, ktorý poskytol príjemca, so špecifikáciou v prílohe 1 dohody 
o grante a zistil, že sú zhodné. 
Ak sa opisy jasne nezhodujú, malo by sa to uviesť ako výnimka v hlavnej správe. 

6. Skontrolovať dokumenty a získať dôkazy, že subdodávateľské 
zmluvy sa udelili podľa postupu, ktorý sa zakladá na analýze 
najlepšej cenovej ponuky (najlepší pomer cena – kvalita), 
transparentnosti a rovnakom zaobchádzaní. 
Celý rozsah, ak ide o menej ako 20 položiek, inak vzorka. 
najmenej 20 alebo 20 % položiek, podľa toho, ktorá je väčšia. 

Audítor získal dokumenty týkajúce sa verejnej súťaže za každú uzatvorenú subdodávateľskú zmluvu 
a zistil, že sa uskutočnilo výberové konanie a príjemca na podloženie konečného výberu subdodávateľa 
vypracoval analýzu najlepšej ponuky, alebo že sa zmluva poskytla ako súčasť existujúcej rámcovej 
zmluvy uzatvorenej pred začatím projektu. 
Ak sa audítorovi neposkytnú dôkazy o jednej z uvedených situácií, suma subdodávateľskej zmluvy 
by sa mala uviesť ako výnimka v hlavnej správe. 

Ostatné priame náklady 
7. Pridelenie zariadení, ktoré sú predmetom odpisovania, je 

správne identifikované a pridelené na projekt. 
Celý rozsah, ak ide o menej ako 20 položiek, inak vzorka. 
najmenej 20 alebo 20 % položiek, podľa toho, ktorá je väčšia. 

Audítor vyhľadal zariadenia pripísané projektu v účtovných záznamoch a podkladových faktúrach. 
Príjemca zdokumentoval spojenie s projektom na faktúre a dokumentácii týkajúcej sa kúpy a v prípade 
potreby v účtovníctve projektu. Hodnota aktív súhlasila s faktúrou a neúčtovala sa DPH ani iné 
identifikovateľné nepriame dane. Spôsob odpisovania použitý na priradenie zariadení k projektu sa 
porovnal so zvyčajnými účtovnými postupmi príjemcu a zistilo sa, že sú zhodné. 
Ak sa zaúčtovali aktíva, ktoré nie sú v súlade s uvedenými skutočnosťami, mali by sa uviesť (spolu 
so sumami) ako výnimky v hlavnej správe. 

8. Cestovné náklady správne identifikované a pridelené na projekt 
(a v súlade so zvyčajnou politikou príjemcu pre prácu mimo ES 
vzhľadom na cestovanie prvou triedou atď.) 
Celý rozsah, ak ide o menej ako 20 položiek, inak vzorka. 
najmenej 20 alebo 20 % položiek, podľa toho, ktorá je väčšia. 
Príjemca by mal poskytnúť písomné informácie o jeho 
zvyčajnej politike týkajúcej sa cestovných nákladov (napr. 
využívanie cestovných lístkov prvej triedy), aby audítorovi 
umožnil porovnanie účtovaných ciest s touto politikou. 

Audítor prehliadol vzorku a zistil, že príjemca vyčlenil cestovné náklady na projekt označením faktúr 
a objednávok referenčným číslom projektu, čo viedlo k sledovateľnému vyčleneniu v účtoch projektu. 
Účtované náklady sa porovnali s faktúrami a zistilo sa, že sú zhodné. Neúčtovala sa DPH ani iné 
identifikovateľné nepriame dane. 
Využívanie cestovania prvou triedou bolo v súlade s písomnou politikou, ktorú poskytol príjemca. 
Náklady, ktoré nie sú pridelené na účty projektu a nemajú jasné pridelenie (zvyčajne uvedením 
čísla projektu na originál faktúry), by sa mali uviesť (spolu so sumami) ako výnimky v hlavnej 
správe. 

9. Spotrebný materiál správne identifikovaný a pridelený na Audítor preskúmal vzorku a zistil, že príjemca pridelil spotrebné náklady na projekt prostredníctvom 
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Postupy Štandardné faktické zistenie a základ pre nahlásenie výnimiek 
projekt. 
Celý rozsah, ak ide o menej ako 20 položiek, inak vzorka. 
najmenej 20 alebo 20 % položiek, podľa toho, ktorá je väčšia. 

 

označenia faktúr a objednávok referenčným číslom projektu, čo viedlo k sledovateľnému prideleniu 
v účtoch projektu. 
Účtované náklady sa porovnali s faktúrami a zistilo sa, že sú zhodné. Neúčtovala sa DPH ani iné 
identifikovateľné nepriame dane. 
Náklady, ktoré nie sú pridelené na účty projektu a nemajú jasné pridelenie (zvyčajne uvedením 
čísla projektu na originál faktúry), by sa mali uviesť (spolu so sumami) ako výnimky v hlavnej 
správe. 

Nepriame náklady 
10. Získať a preskúmať podrobný rozpis nepriamych nákladov 

(zosúladený s  účtovnými záznamami) a potvrdiť, že 
neobsahuje tieto náklady: 

a) identifikovateľné nepriame dane vrátane dane z pridanej 
hodnoty,  

b) clá,  
c) dlžný úrok,  
d) rezervy na prípadné budúce straty alebo poplatky,  
e) kurzové straty, náklady spojené s kapitálovým výnosom,  
f) náklady deklarované, vzniknuté alebo nahradené v súvislosti 

s iným projektom Spoločenstva,  
g) dlh a poplatky za dlhovú službu, nadmerné alebo neuvážené 

výdavky5. 
 

Audítor získal celkovú sumu režijných nákladov, ktoré boli vyčlenené a porovnal ju s účtovnými 
záznamami za dané obdobie. 
Audítor prepočítal pomer nepriamych nákladov [ako podiel na osobných nákladoch / ako pevnú osobnú 
hodinovú sadzbu / ako inú nákladovú položku určenú príjemcom] a porovnal ho so sadzbou použitou vo 
finančnom(-ých) výkaze(-och). 
Audítor získal podrobný rozpis nepriamych nákladov, ktoré sa zaúčtovali na zmluvu, z účtovného 
systému a porovnal jednotlivé sumy so všeobecnou účtovnou knihou príjemcu.  
Audítor zistil, že náklady na nevýskumné aktivity príjemcu, ako sú výroba, vzdelávanie, odbyt výrobkov 
alebo služieb atď., neboli začlenené do výpočtu. 
Za každý prvok rozpisu audítor získal od príjemcu potvrdenie, že neobsahuje žiadne uvedené 
neoprávnené náklady (typické príklady sú lízingové náklady, úverové poplatky, rezervy na pochybné 
pohľadávky (avšak nie bežné rezervy), miestne dane podnikov a majetkové dane, clá, kurzové straty pri 
účtovaní v cudzej mene).  
Zohľadňovať by sa mali iba tie druhy nadmerných a neuvážených výdavkov, ktoré sú uvedené 
v usmernení Komisie, od audítora sa nevyžaduje, aby v tejto záležitosti vykonal odborný posudok 
alebo poskytol záruku. 
Sumy, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá, alebo v prípade ktorých sa audítorovi neposkytli 
dostatočné informácie na to, aby mohol skontrolovať a porovnať druhy nákladov, by sa mali 
uviesť (spolu so sumami) ako výnimky v hlavnej správe. 

11. Posúdiť vyžívanie zjednodušeného spôsobu výpočtu 
režijných nákladov na úrovni právneho subjektu. 
Príjemca môže používať zjednodušený spôsob výpočtu (buď 
z dôvodu nedostatočného analytického účtovníctva alebo 
právnej požiadavky používať formu hotovostného 
účtovníctva). To neumožňuje použitie zovšeobecneného 
odhadu alebo použitie „štandardnej“ sadzby, ktorá nie je 
odvodená z účtovných záznamov za dané obdobie. Sadzba 

Účtovný systém príjemcu neumožňuje, aby sa nepriame náklady identifikovali samostatne pre jednotlivé 
oddelenia. [a/alebo] 
Účtovný systém príjemcu je hotovostný a koncoročné úpravy sa vykonávajú pri použití účtovných 
odhadov s cieľom zaúčtovať niektoré časovo rozlíšené náklady. 
 
Audítor získal rozpis režijných nákladov a upravených zápisov spolu so zdrojom príslušných účtovných 
zápisov. 
 

                                                 
5 Nadmerné alebo neuvážené výdavky, ako sa vymedzujú v orientačných poznámkach vydaných Komisiou. 
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Postupy Štandardné faktické zistenie a základ pre nahlásenie výnimiek 
(avšak nie metodika) by sa tak mala aktualizovať za každé 
účtovné obdobie. 

Príjemca poskytol audítorovi podkladové výpočty, ktoré poskytujú základ pre dodatočné účtovné zápisy. 
Audítor porovnal tieto výpočty s príslušnými zdrojmi informácií o hospodárení. 
Všetky prvky zjednodušeného výpočtu, ktoré predstavujú percentuálne odhady a ktoré nemožno 
porovnať s podkladovými údajmi, by sa mali uviesť (spolu so sumami) ako výnimky v hlavnej 
správe. 
 

12. Preskúmať a porovnať výmenné kurzy vo vzťahu k EUR. Audítor porovnal výmenné kurzy použité pri prevode s platnými oficiálnymi výmennými kurzami 
stanovenými Európskymi spoločenstvami a príjemca použil [vyberte jednu z možností]: 

• prevodný kurz v deň, kedy vznikli skutočné náklady, 
• kurz platný v prvý deň mesiaca po ukončení vykazovaného obdobia 

V prípade, že kurzy nie je možné odsúhlasiť, mala by sa v hlavnej správe zaznamenať 
výnimka (spolu so sumou). 

13. Určenie príjmov.  
Príjemca je povinný uviesť vo svojej žiadosti o úhradu všetky 
príjmy týkajúce sa projektu (príjem z podujatí, zľavy od 
dodávateľov atď.) 
 

Audítor preskúmal príslušné projektové účty a od príjemcu dostal vyjadrenia, že uvedené sumy 
predstavujú úplný záznam o zdrojoch príjmov v súvislosti s projektom. Suma uvedená v žiadosti 
o úhradu vzhľadom na príjmy je rovnaká ako suma zaznamenaná v účtovníctve za projekt. 
Všetky rozdiely medzi príjmami zaznamenanými na účtoch a príjmami, ktoré uviedol príjemca, by 
sa mali zaznamenať (spolu so sumami) ako výnimky v hlavnej správe. 

14. Určenie úrokov získaných na základe predfinancovania. 
Ak je príjemca koordinátorom projektu, je povinný uviesť úroky 
získané z predfinancovania 
 

Audítor porovnal príslušné účty za projekt s úrokmi uvedenými v bankových výpisoch a zistil, že sú 
zhodné. 
Všetky rozdiely medzi úrokmi zaznamenanými na účtoch a úrokmi, ktoré nahlásil príjemca, by sa 
mali zaznamenať (spolu so sumami) ako výnimky v hlavnej správe. 
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