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Formalni pogoji za neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah o metodologiji v zvezi s 
sporazumom o dodelitvi sredstev, ki se financira v okviru Sedmega okvirnega programa 
za raziskave (7OP) 

V nadaljevanju so navedeni formalni pogoji, pri katerih se <ime upravičenca> „upravičenec“ strinja, 
da bo zaposlil <ime revizijskega podjetja> „revizorja“, ki bo pripravil neodvisno poročilo o dejanskih 
ugotovitvah v zvezi s sporazumi o dodelitvi sredstev v okviru Sedmega okvirnega programa za 
raziskave (7OP), <naslov in številka sporazumov o dodelitvi sredstev> („sporazumi o dodelitvi 
sredstev“), ki jih financira Evropska skupnost/Evropska skupnost za atomsko energijo, o metodologiji 
upravičenca za izračun stroškov osebja in režijskih stroškov (posrednih stroškov). Kjer je v teh 
formalnih pogojih navedena „Evropska komisija“, se to nanaša na Komisijo kot podpisnico 
sporazumov o dodelitvi sredstev z upravičencem. Evropska skupnost ni pogodbenica v tem poslu. 

1.1  Pristojnosti pogodbenic v okviru posla 

„Upravičenec“ pomeni pravni subjekt, ki prejema sredstva in je z Evropsko komisijo podpisal 
sporazume o dodelitvi sredstev1. 

• Upravičenec je odgovoren za pripravo računovodskega izkaza2 za ukrepe, ki se financirajo v 
okviru sporazumov o dodelitvi sredstev, in sicer v skladu s takšnimi sporazumi, za njegovo 
predložitev revizorju ter za zagotavljanje, da je lahko ta računovodski izkaz ustrezno usklajen z 
računovodskim in knjigovodskim sistemom upravičenca ter temeljnimi računi in evidencami. Ta 
računovodski izkaz se bo uporabljal kot podlaga za postopke, ki jih bo izvajal revizor v okviru 
tega posla. Ne glede na postopke, ki jih je treba izvesti, upravičenec še naprej vedno odgovarja in 
jamči za uporabljeno metodologijo in točnost računovodskega izkaza. 

• Upravičenec je odgovoren za dejanske izkaze, ki bodo omogočili revizorju, da bo izvedel 
določene postopke, in bo revizorju predložil pisno razlago v podporo tem izkazom, ki bo označena 
z datumom in v kateri bo navedeno obdobje, ki ga zajemajo izkazi. 

• Upravičenec priznava, da mora revizorju za učinkovito izvajanje postopkov, ki jih zahteva ta 
posel, omogočiti popoln in prost dostop do svojega osebja ter svojih računovodskih in drugih 
zadevnih evidenc. 

„Revizor“ pomeni revizorja, ki je odgovoren za izvajanje dogovorjenih postopkov, kakor so 
opredeljeni v teh formalnih pogojih, in za predložitev neodvisnega poročila o dejanskih ugotovitvah 
upravičencu. 

Revizor mora biti neodvisen od upravičenca. 

• [Možnost 1: črtajte, če se ne uporablja] Revizor je usposobljen za izvajanje obveznih revizij 
računovodskih listin v skladu z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv 
Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS ali v skladu s 
podobnimi državnimi predpisi. 

•  [Možnost 2: črtajte, če se ne uporablja] Revizor je pristojni javni uradnik, za katerega so ustrezni 
nacionalni organi ugotovili, da je pravno sposoben, da opravi revizijo upravičenca, in ne sodeluje 
pri pripravi računovodskih izkazov. 

                                                 
1 Kadar se uporabljata posebna klavzula 10 za vzorec sporazuma o dodelitvi sredstev 7OP ali posebna klavzula 10a za 
sporazuma o dodelitvi sredstev Marie Curie 7OP, ta obrazec izpolnijo tudi tretje stranke, ki so povezane z upravičencem. V 
tem primeru se beseda „upravičenec“ razume kot „tretja stranka“. 
2 Računovodski izkaz se v tem okviru nanaša samo na obrazec C – Priloga IV, s katerim upravičenec uveljavlja 
stroške v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev. 
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• Postopke, ki jih je treba izvesti, določi Evropska komisija in revizor ni odgovoren za ustreznost in 
primernost teh postopkov. 

 

1.2  Predmet posla 

Predmet tega posla je metodologija, ki jo izvaja in uporablja upravičenec za uveljavljanje stroškov 
osebja in režijskih stroškov (posrednih stroškov).  
1.3  Razlogi za posel 

Upravičenec predloži Evropski komisiji potrdilo o metodologiji v obliki neodvisnega poročila o 
dejanskih ugotovitvah o metodologiji, ki ga pripravi zunanji revizor v skladu s členom II.4 
sporazumov o dodelitvi sredstev. Odredbodajalec Komisije zahteva to poročilo, saj je od dejanskih 
ugotovitev v njem odvisno plačilo stroškov, ki jih zahteva upravičenec. 

1.4  Vrsta in cilj posla 

V okviru tega posla se izvajajo določeni dogovorjeni postopki v zvezi z neodvisnim poročilom o 
dejanskih ugotovitvah o metodologiji v zvezi s sporazumi o dodelitvi sredstev. Revizor s tem 
poročilom predstavi dejanske ugotovitve o metodologiji, ki jo uporablja upravičenec za izračun 
stroškov v svojih računovodskih izkazih za ukrepe, ki se financirajo v okviru sporazumov o dodelitvi 
sredstev. Postopki, ki se izvedejo, bodo omogočili Komisiji presojanje obstoja metodologije 
upravičenca in njene primernosti za zagotavljanje, da bodo stroški, ki se uveljavljajo, v skladu s pogoji 
iz sporazumov o dodelitvi sredstev. 

Ker v okviru tega posla ni obvezno zagotovilo, revizor ne predloži revizijskega mnenja in ne izrazi 
nobenega zagotovila. Evropska komisija pride do svojih lastnih zaključkov na podlagi dejanskih 
ugotovitev revizorja o metodologiji upravičenca.  

Revizor v svojem poročilu navede, da pri oblikovanju tega poročila ni nikakršnega navzkrižja 
interesov med njim in upravičencem ter honorar, ki se plača revizorju za pripravo poročila. 

1.5  Obseg dela 

1.5.1 Revizor izvaja ta posel v skladu s formalnimi pogoji in: 

- v skladu z Mednarodnimi standardi o povezanih storitvah (ISRS) 4400 Obveznosti izvajanja 
dogovorjenih postopkov v zvezi s finančnimi informacijami, kakor jih je objavilo Mednarodno 
združenje računovodskih strokovnjakov (IFAC);  

- v skladu z etičnim kodeksom za poklicne računovodje, ki ga je izdalo IFAC. Čeprav ISRS 4400 
določa, da se pri poslih, ki temeljijo na dogovorjenih postopkih, ne zahteva neodvisnost, Evropska 
komisija zahteva, da revizor upošteva tudi zahteve glede neodvisnosti iz etičnega kodeksa za 
poklicne računovodje. 

1.5.2 Načrtovanje, postopki, dokumentacija in dokazi 

Revizor mora načrtovati delo tako, da se lahko izvede učinkovita analiza metodologije. V ta namen 
izvaja postopke, opredeljene v točki 1.9 teh formalnih pogojev („Obseg dela – predpisana oblika 
poročila in postopki, ki jih je treba izvesti“), in uporablja dokaze, pridobljene pri teh postopkih, kot 
podlago za poročilo o dejanskih ugotovitvah. 

1.6  Poročanje 

Poročilo o dejanskih ugotovitvah o metodologiji, katerega primer je priložen tem formalnim pogojem, 
mora dovolj natančno opisovati namen in dogovorjene postopke posla, da bi lahko upravičenec in 
Evropska komisija razumela naravo in obseg postopkov, ki jih izvaja revizor. Uporaba oblike za 
poročanje, ki je priložena kot Priloga VII k splošnim pogojem, je obvezna. Poročilo mora biti napisano 
v jeziku, ki je naveden v členu 4 sporazuma o dodelitvi sredstev. Evropska komisija in Evropsko 



SPORAZUM O DODELITVI SREDSTEV V OKVIRU 7OP – PRILOGA VII – OBRAZEC E 
Version 2, 02/10/2008 

 4

računsko sodišče imata v skladu s členom II.22 sporazuma o dodelitvi sredstev pravico revidirati 
katero koli delo, ki je bilo izvedeno v okviru projekta in za katerega se pri Skupnosti uveljavljajo 
stroški. Ta revizija lahko vključuje delo v zvezi s tem poslom. 

1.7 Rok za predložitev 
Poročilo je treba predložiti do [DATUM]. 
 
1.8  Drugi pogoji 

[Upravičenec in revizor lahko uporabita ta del, da se dogovorita o drugih posebnih pogojih, kot so 
honorar revizorju, gotovinski izdatki, odgovornost, pravo, ki se uporablja itd.] 

 
1.9  Obseg dela – predpisana oblika poročila in postopki, ki jih je treba izvesti 
 

Neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah o metodologiji v zvezi s sporazumom o 
dodelitvi sredstev, ki se financira v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave 
(7OP) 

Natisne se na papir s pisemsko glavo revizorja 
 
<ime kontaktne(-ih) osebe (oseb)>, < funkcija> 
< ime upravičenca> 
<naslov> 
<dan mesec leto> 

Spoštovani <ime kontaktne(-ih) osebe (oseb),> 

v skladu z našo pogodbo z dne <dan mesec leto> z <ime upravičenca> „upravičencem“ in priloženimi 
formalnimi pogoji (priloženi temu poročilu), vam pošiljamo naše neodvisno poročilo o dejanskih 
ugotovitvah („poročilo“) o metodologiji za izračun stroškov osebja in režijskih stroškov (posrednih 
stroških). Zahtevali ste, da se izvedejo določeni postopki v zvezi z dodelitvijo sredstev v okviru 
[naslov in številka sporazuma], „sporazuma o dodelitvi sredstev“. Poročilo zajema uporabljeno 
metodologijo v obdobju [datum]. Če upravičenec spremeni metodologijo, se poročilo ne bo 
uporabljalo za računovodske izkaze3, ki se predložijo kasneje.  
Cilj 

Naša naloga je bila izvesti dogovorjene postopke v zvezi z metodologijo, uporabljeno za izračun 
stroškov osebja in režijskih stroškov (posrednih stroškov) v okviru sporazumov o dodelitvi sredstev, ki 
ste jih podpisali z Evropsko komisijo v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave (7OP). 
Vključevala je izvajanje določenih postopkov za potrditev stvarne podlage odgovorov in opisov 
upravičenca, katerih rezultate uporabi Evropska komisija, da bi prišla do zaključkov. 

Revizor s tem poročilom predstavi dejanske ugotovitve o metodologiji, ki jo uporablja upravičenec za 
uveljavljanje stroškov v svojih računovodskih izkazih za ukrepe, ki se financirajo v okviru 
sporazumov o dodelitvi sredstev. 

Obseg dela 

Naš posel je bil izveden v skladu s: 

– formalnimi pogoji, ki so priloženi temu poročilu in: 

                                                 
3 Računovodski izkaz se v tem kontekstu nanaša samo na obrazec C – Priloga IV, s katerim upravičenec 
uveljavlja stroške v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev. 
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– Mednarodnimi standardi o povezanih storitvah (ISRS) 4400 Obveznosti izvajanja dogovorjenih 
postopkov v zvezi s finančnimi informacijami, kakor jih je objavilo Mednarodno združenje 
računovodskih strokovnjakov (IFAC);  

– etičnim kodeksom za poklicne računovodje, ki ga je izdalo IFAC. Čeprav ISRS 4400 določa, da se 
pri poslih, ki temeljijo na dogovorjenih postopkih, ne zahteva neodvisnost, Evropska komisija 
zahteva, da revizor upošteva tudi zahteve glede neodvisnosti iz etičnega kodeksa za poklicne 
računovodje.  

Kakor je bilo zahtevano, smo izvedli samo postopke, ki so določeni v formalnih pogojih za ta posel, 
ter sporočili naše dejanske ugotovitve o teh postopkih v razpredelnici, ki je priložena temu poročilu. 

Obseg teh dogovorjenih postopkov je izključno določila Evropska komisija in postopki so se izvajali 
samo za pomoč Evropski komisiji pri ocenjevanju, če je metodologija za pripravo zahtevkov za 
povrnitev stroškov upravičenca v skladu z zahtevami sporazuma o dodelitvi sredstev, ki ga financira 
ES. Revizor ni odgovoren za ustreznost in primernost teh postopkov. 

Ker postopki, ki smo jih izvedli, ne predstavljajo niti revizije niti pregleda v skladu z mednarodnimi 
revizijskimi standardi ali mednarodnimi standardi o obveznostih pregleda glede računovodskih 
izkazov, ki so bili domnevno pripravljeni z uporabo te metodologije, ne dajemo nobenega zagotovila. 

Če bi izvedli dodatne postopke ali revizijo oziroma pregled računovodskih izkazov upravičenca v 
skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, bi mogoče opazili druge stvari, o katerih bi vam 
poročali. 

Viri informacij 

Poročilo vsebuje informacije, ki nam jih je kot odgovor na specifična vprašanja predložila uprava 
upravičenca ali pa izvirajo iz informacijskih in računovodskih sistemov upravičenca.  

Dejanske ugotovitve 

Dejanske ugotovitve revizorja na podlagi izvedenih postopkov so navedene v razpredelnici, ki je 
priložena temu poročilu. 

Izjeme 

V nekaterih primerih revizor ni mogel uspešno zaključiti določenih postopkov. Te izjeme so naslednje: 

[na tem mestu je treba navesti izjeme, kot so nezmožnost uskladiti ključne informacije in 
nerazpoložljivost podatkov, ki so onemogočile revizorju, da bi izvedel postopke itd.] 

Uporaba tega poročila 

To poročilo se uporablja samo za namen, ki je naveden v zgornjem cilju.  

To poročilo je pripravljeno izključno kot zaupni dokument, ki ga uporabljata upravičenec in Evropska 
komisija, in izključno za predložitev Evropski komisiji v zvezi z zahtevami, kakor so navedene v 
členu II.4.4 sporazuma o dodelitvi sredstev. Upravičenec ali Evropska komisija ga ne smeta uporabiti 
za druge namene ali ga posredovati tretjim osebam. Evropska komisija lahko razkrije to poročilo samo 
tistim, ki imajo regulativne pravice za dostop do njega, zlasti Evropskemu uradu za boj proti 
goljufijam in Evropskemu računskemu sodišču.  

To poročilo se nanaša samo na metodologijo, ki je opredeljena zgoraj, in ne predstavlja poročila o 
računovodskih izkazih upravičenca.  
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Pri oblikovanju tega poročila ni nikakršnega navzkrižja interesov4 med revizorjem in upravičencem. 
Honorar, ki je bil plačan revizorju za pripravo poročila, je znašal ______EUR. 

Z veseljem bomo z vami razpravljali o našem poročilu in vam zagotovili kakršne koli nadaljnje 
informacije ali pomoč, ki bi lahko bile potrebne. 

S spoštovanjem, 

[pravno ime revizijskega podjetja] 
[ime in funkcija pooblaščenega zastopnika] 
<dan mesec leto>,<podpis revizorja> 

                                                 
4 Konflikt interesov nastane, kadar je dejansko ali navidez ogrožena revizorjeva objektivnost pri oblikovanju poročila, na 
primer če je/bi revizor:  
– sodeloval pri pripravi računovodskih izkazov (obrazci C);  
– imel neposredno korist, ko bi bilo poročilo sprejeto; 
– tesno povezan s katero koli osebo, ki zastopa upravičenca; 
– direktor, skrbnik ali partner upravičene organizacije; 
– v kakršnem koli drugem položaju, ki ogroža njegovo neodvisnost ali mu onemogoča, da bi pripravil nepristransko poročilo. 
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Izjave, ki jih predloži upravičenec, in ustrezni postopki, ki jih izvede revizor. 
 

Revizor načrtuje in izvaja svoje delo v skladu s cilji in obsegom tega posla ter postopki, ki jih je treba izvajati, kakor je določeno v nadaljevanju. Pri izvajanju teh 
postopkov lahko revizor uporablja tehnike, kot so raziskava in analiza, (ponovni) izračun, primerjava, druge kontrole stvarne točnosti, opazovanja, pregled 
evidenc in dokumentov, pregled sredstev in pridobivanje potrditev ter katere koli druge tehnike, ki so potrebne za izvajanje teh postopkov.  

Evropska komisija si pridržuje pravico, da izda smernice skupaj z vzorčnimi opredelitvami in ugotovitvami, ki vodijo revizorja glede narave in predstavitve 
dejstev, ki se ocenijo. Evropska komisija si pridržuje pravico, da s pisnim obvestilom upravičencu spreminja postopke. Postopki, ki se izvedejo, so naslednji: 

 

Izjave, ki jih predloži upravičenec in ustrezni postopki, ki jih izvede revizor, s primeri dejanskih ugotovitev. 
Da bi metodologija izpolnjevala zahteve iz sporazuma o dodelitvi sredstev, morajo biti potrjene vse spodnje izjave v zvezi z metodologijo upravičenca. Kakršno koli izjemo je 
treba izpostaviti v glavnem povzetku poročila.  
Izjave, ki jih predloži upravičenec Postopek, ki ga izvede revizor in dejanske ugotovitve 
Spodaj opisana metodologija se je uporabljala od [datum]. 
Naslednja sprememba metodologije, ki jo uporablja upravičenec, se načrtuje [datum] 

Postopek: 
Revizor je pregledal evidence in dokumentacijo v podporo podatkom, ki jih je 
predložil upravičenec. 
Ugotovitev: 
Podatki, ki jih je navedel upravičenec, so v skladu z upravljavskimi 
informacijami, ki jih predložil. 

Osebje 
1. Obstaja časovno evidentiranje z odobritvijo, ki omogoča vsemu osebju razdelitev ur za 
projektno delo, upravljanje in administracijo, dopust itd. 
Časovno evidentiranje omogoča, da se čas, ko zaposleni delajo na več projektih, razporedi med 
posamezne projekte in vključuje preverjanje, da bi se preprečilo dvojno obračunavanje časa. 
„Produktivne ure“ predstavljajo (povprečno) število ur, ki jih letno opravi zaposleni, brez 
dopusta, bolniškega dopusta in drugih pravic. Ta izračun predloži upravičenec na podlagi 
obdobja (obdobij), na katerega (katere) se nanaša računovodske izkaze ali na zadnje zaključeno 
finančno leto (odvisno, kaj od tega uporablja upravičenec). 
 

Postopek: 
Za 10 naključnih zaposlenih je revizor preveril: 
da je zaposleni evidentiral upravljavske in upravne naloge ločeno od časa, 
namenjenega projektu; 
da obstaja preverjanje odobritve, s katerim se prepeči dvojno obračunavanje 
časa. 
Ugotovitev: 
Za preverjene postavke vključuje časovno evidentiranje ločitev časa, kakor je 
navedeno zgoraj, in odobritev, ki vključuje preverjanje dvojnega obračunavanja 
časa. 
Za zadnje v celoti zajeto koledarsko leto: 
Povprečno število produktivnih ur na 10 zaposlenih je bilo ____________. 
Povprečno število produktivnih ur na zaposlenega za celotno organizacijo, kakor 
je evidentirano v časovnih evidencah upravičenca, je bilo ___________. 
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Izjave, ki jih predloži upravičenec in ustrezni postopki, ki jih izvede revizor, s primeri dejanskih ugotovitev. 
Da bi metodologija izpolnjevala zahteve iz sporazuma o dodelitvi sredstev, morajo biti potrjene vse spodnje izjave v zvezi z metodologijo upravičenca. Kakršno koli izjemo je 
treba izpostaviti v glavnem povzetku poročila.  
Izjave, ki jih predloži upravičenec Postopek, ki ga izvede revizor in dejanske ugotovitve 
2. Stroški osebja vključujejo samo standardne plače, stroške delodajalca itd., za zaposlene na 
projektih ES pa ne obstajajo nobeni posebni pogoji, razen če so izrecno predvideni v 
sporazumu o dodelitvi sredstev. 

Postopek: 
Revizor je uskladil stroške osebja, ki so uporabljeni pri izračunu stroškov 
osebja, s plačilnim sistemom in računovodskimi evidencami. 
Ugotovitev: 
Zneski, ki so bili uporabljeni pri izračunu stroškov, in zneski iz računovodskih 
evidenc so se ujemali. 
Stroški so vključevali standardne plače in zakonsko določene stroške 
delodajalca in niso vključevali bonitet, upravičenec pa je potrdil, da za 
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Izjave, ki jih predloži upravičenec in ustrezni postopki, ki jih izvede revizor, s primeri dejanskih ugotovitev. 
Da bi metodologija izpolnjevala zahteve iz sporazuma o dodelitvi sredstev, morajo biti potrjene vse spodnje izjave v zvezi z metodologijo upravičenca. Kakršno koli izjemo je 
treba izpostaviti v glavnem povzetku poročila.  
Izjave, ki jih predloži upravičenec Postopek, ki ga izvede revizor in dejanske ugotovitve 

zaposlene na projektih ES ne obstajajo posebni pogoji. 
3. Urne postavke so pravilno izračunane z uporabo ene od naslednjih možnosti [izberite eno]: 
• dejanski stroški osebja na osebo, deljeni z dejanskimi produktivnimi urami na osebo;  
• dejanski stroški osebja na osebo, deljeni s povprečnim/ standardnim številom produktivnih 

ur;  
• povprečni stroški osebja na osebo, deljeni s povprečnim/ standardnim številom 

produktivnih ur.   
Če je uporabljen pristop povprečnih stroškov5, mora upravičenec navesti: 

– kako so zaposleni razporejeni v kategorije (koliko kategorij, pod kakšnimi pogoji); 
– razpon plač v vsaki kategoriji (od najnižje do najvišje, povprečje in mediana); 
– najvišje in najnižje odstopanje v odstotkih od povprečja znotraj vsake kategorije; 
– najvišje in najnižje odstopanje v odstotkih od povprečja za produktivne ure (če je znano); 
– seznam povprečnih postavk, ki so se znotraj vsake kategorije uveljavljale v predhodnih 
letih (samo navedba pričakovanega razpona postavk za obdobje trajanja sporazuma). 

Postopek: 
Revizor je pregledal izračun in potrdil, da so urne postavke izračunane, kakor je 
določil upravičenec. 
Kjer se uveljavljajo povprečni stroški, je revizor primerjal naslednje informacije 
z računovodskim sistemom upravičenca: 
• število kategorij; 
• razpon plač, mediana in povprečje vsake kategorije; 
• najvišje in najnižje odstopanje v odstotkih od povprečja (imenovalec je 

povprečje); 
• najvišje in najnižje odstopanje v odstotkih od povprečja za produktivne ure 

(če je znano); 
• seznam povprečnih postavk, ki so se znotraj vsake kategorije uveljavljale v 

predhodnih letih (samo navedba pričakovanega razpona postavk za obdobje 
trajanja sporazuma). 

Revizor je pomnožil povprečno vrednost za vsako kategorijo s skupnim 
številom produktivnih ur v vsaki kategoriji za obdobje, ki ga zajemajo 
računovodski izkazi ali zadnje zaključeno finančno leto (odvisno, kaj od tega 
uporablja upravičenec), in uskladil rezultat z računovodskimi evidencami 
(„uveljavljivi“ stroški osebja).  
Ugotovitev: 
Na podlagi zgoraj naštetih primerjav ni bilo opaziti nobenih razlik. 
Rezultat zgoraj navedenega ponovnega izračuna („uveljavljivi“ stroški osebja) 
ni v vseh primerih presegel dejanskih stroškov, kakor so evidentirani v 
računovodskih evidencah. 

Režijski stroški/ posredni stroški  
4. Upravičenec potrdi naslednje: 
Posredni stroški vključujejo samo tiste stroške, ki jih ni mogoče dodeliti posebnih projektom in 
zagotavljajo delovanje organizacije kot celote.  
Posredni stroški ne vključujejo stroškov, ki se nanašajo izključno na neraziskovalne dele 
organizacije. 
 

Postopek: 
Revizor je prejel izračun urnih postavk režijskih stroškov (posrednih stroškov), 
vključno z natančno razčlenitvijo posrednih stroškov, ki se dodelijo 
raziskovalni dejavnosti. 
Ugotovitev: 
Ta razčlenitev ni vsebovala stroškov v zvezi z neposredno dejavnostjo v okviru 

                                                 
5 Pri pristopu povprečnih stroškov gre za „povprečne stroške osebja na osebo, deljene s povprečnim/standardnim številom produktivnih ur“. 
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Izjave, ki jih predloži upravičenec in ustrezni postopki, ki jih izvede revizor, s primeri dejanskih ugotovitev. 
Da bi metodologija izpolnjevala zahteve iz sporazuma o dodelitvi sredstev, morajo biti potrjene vse spodnje izjave v zvezi z metodologijo upravičenca. Kakršno koli izjemo je 
treba izpostaviti v glavnem povzetku poročila.  
Izjave, ki jih predloži upravičenec Postopek, ki ga izvede revizor in dejanske ugotovitve 
Če organizacija poleg raziskovanja izvaja tudi druge dejavnosti (npr. proizvodnja, 
izobraževanje itd.), so ti posredni stroški pregledno ločeni preko stroškovnega računovodstva in 
niso del zahtevka. 

projekta, kot so stroški osebja, ki se ukvarja z raziskavami, stroški za potrošni 
material in drugi izdatki v okviru projekta. 
Ta razčlenitev ne vsebuje stroškov v zvezi z izobraževanjem ali proizvodnjo ali 
drugimi neraziskovalnimi dejavnostmi upravičenca; 
Razčlenitev posrednih stroškov, ki so uporabljeni za izračun režijskih stroškov, 
je bila usklajena z računovodskimi izkazi. 

5. Računovodski sistem zagotavlja izključitev naslednjih elementov, ki je v celoti izsledljiva: 
a) določljivi posredni davki, vključno z DDV,  
b) dajatve,  
c) dolgovane obresti,  
d) izločitve za primer možnih izgub ali dajatev,  
e) tečajne izgube, stroški v zvezi z donosom od kapitala,  
f) napovedani, nastali ali povrnjeni stroški v zvezi z drugim projektom Skupnosti,  
g) dolgovi in stroški dolžniške obveznosti, prekomerni ali nepremišljeni izdatki6. 
 
V zvezi s čezmernimi in nepremišljenimi izdatki upravičenec potrdi, da so nakupi opravljeni v 
skladu z načeli ekonomsko najugodnejše ponudbe (najboljše razmerje med ceno in kakovostjo), 
preglednosti in enake obravnave sporazuma o dodelitvi sredstev, ki ga financira Skupnost, in 
katerega koli drugega sporazuma ali konvencije, ki jo je morda sklenil upravičenec.  
Če upravičenec dodeljuje skupne stroške, je treba predložiti seznam metod, ki so uporabljene za 
dodelitev (evidence o uporabi, površina, obračun stroškov na podlagi dejavnosti, število 
zaposlenih itd.) 

Postopek: 
Revizor je pregledal računovodske evidence in kontni okvir. 
Revizor je pregledal razčlenitev, ki jo je predložil upravičenec, da preveri, ali so 
bile neupravičene postavke izključene. 
Revizor je tudi preveril (po potrebi tudi s pisno izjavo/predstavitvijo 
upravičenca), ali niso bile vključene nobene implicitne obresti, npr. pri 
finančnem zakupu ali drugem finančnem poslovanju. 
Ugotovitev: 
Revizor je dobil potrditev, da niso bile vključene nobene implicitne obresti in ni 
našel stroškov, ki se izrecno nanašajo na katero koli določeno postavko. 
Revizor je za vsako metodo dodelitve, ki jo je uporabil upravičenec, uskladil 
znesek za dodelitev z računovodskimi evidencami in osnovo za dodelitev z 
ustreznimi upravljavskimi računovodskimi informacijami (evidence o uporabi, 
površina, obračun stroškov na podlagi dejavnosti, število zaposlenih itd.) 
 
Treba je upoštevati samo prekomerne in nepremišljene izdatke v navodilih 
Komisije, revizorju pa ni treba podati strokovne sodbe ali zagotovila. 

6. Če organizacija uporablja poenostavljeno metodo izračunavanja posrednih stroškov (zaradi 
odsotnosti analitičnega računovodstva ali zaradi uporabe računovodstva na podlagi trenutka 
plačila), so vse ocene jasno opisane in temeljijo na stvarnih merilih, ki jih je mogoče objektivno 
potrditi. 
Upravičenec mora predložiti seznam dodelitve stroškov, ki ne temeljijo na temeljnih 
računovodskih informacijah. 
Stroški, ki jih ni mogoče opredeliti in dodeliti z uporabo izsledljivega vira informacij, na 
splošno ne smejo biti vključeni v izračun posrednih stroškov. 

Postopek: 
Revizor je preveril vse dodelitve stroškov glede na temeljne računovodske in 
upravljavske informacije. 
Ugotovitev: 
Spremembe v odstotkih so bile preverjene glede na stvarna merila, ki jih 
uporablja upravičenec, in ugotovljeno je bilo, da so z njimi usklajene. 

7. Posredni stroški so dodeljeni projektu preko delovnih ur, ki jih opravi osebje, in sicer kot Postopek: 

                                                 
6 Prekomerni ali nepremišljeni izdatki, kakor so opredeljeni v navodilih, ki jih je izdala Komisija. 
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Izjave, ki jih predloži upravičenec in ustrezni postopki, ki jih izvede revizor, s primeri dejanskih ugotovitev. 
Da bi metodologija izpolnjevala zahteve iz sporazuma o dodelitvi sredstev, morajo biti potrjene vse spodnje izjave v zvezi z metodologijo upravičenca. Kakršno koli izjemo je 
treba izpostaviti v glavnem povzetku poročila.  
Izjave, ki jih predloži upravičenec Postopek, ki ga izvede revizor in dejanske ugotovitve 

– odstotek stroškov osebja; 
– fiksna urna postavka za osebje; 
– drugi dejavnik stroškov, ki ga opredeli upravičenec. 

Revizor je preveril, da je dodelitev posrednih stroškov projektu skladna z 
metodologijo, ki jo je navedel upravičenec. 
Ugotovitev: 
Dodelitev posrednih stroškov projektu je skladna z metodologijo, ki jo je 
navedel upravičenec. 
Kjer so uporabljeni odstotki, je revizor ugotovil, da „uveljavljivi“ stroški 
osebja (opredeljeni zgoraj), pomnoženi z odstotkom režijskih stroškov, ne 
presegajo zgoraj navedenih skupnih posrednih stroškov, ki se dodelijo. 
Kjer je uporabljena fiksna urna postavka, je bilo ugotovljeno, da so števila 
produktivnih ur, na podlagi katerih so razdeljeni posredni stroški in stroški 
osebja, usklajena. 
Kjer je bil uporabljen drugi dejavnik stroškov, ki ne temelji na osebju, je revizor 
ugotovil, da rezultat njegove uporabe ne presega skupnega zneska posrednih 
stroškov za razdelitev. 
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