
Revisionsvejledning til EU og H2020 projekter 

 

Intro 

Formålet med denne vejledning er at give et hurtigt overblik over de vigtigste krav, som er pålagt i 
forbindelse med en EU revision. Man skal derfor altid referere til Annex V. 

Kravet om revision gælder når AU’s budget overstiger 325.000 EUR af de direkte omkostninger (dvs. 
406.250 EUR inklusiv overhead). Bemærk at revision altid foretages i slutningen af et projekts levetid. Hvis 
det samlede afrapporteringsbeløb ligger under 406.250 EUR skal projektet ikke til revision.  

Hvis AU’s budget ligger over 500.000 EUR anbefales, at projektet sendes til en midtvejsrevision. Der er lavet 
en mundtlig aftale med Henrik Kragh (PWC) om netop denne midtvejsrevision. Det betyder, at to revisioner 
på et projekt ikke kan overstige prisen for én samlet revision. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at revisor kun må spørge ind til de krav, som er direkte nævnt i 
Annex V. 

 

Personale 

Jf. Annex V A.1  

Hvis der er flere end 10 personer ansat på projektet, så udtages der kun stikprøver. 

Hvis der er færre end 10 personer ansat på projektet, så skal revisor revidere alle ansatte. 

Revisor har brug for at modtage følgende dokumenter: 

1. Oversigt over de ansatte og arbejdsperioden på projektet (NS-EU arket opfylder dette punkt) 
2. Lønsedler (Kontakt HR LØN på LON@au.dk) 
3. Ansættelseskontrakt (find i WorkZone ved at søge på Kontakt og skrive cpr.nr. /AUid i fritekstfelt og 

fremsøge sag) 
4. Timesedler (find nyeste version her)  

a. Husk at de skal underskrives hver måned.  
b. Husk at tjekke AUHRA for ferie og fravær samt sammenlign med timesedler (gælder kun 

tidsallokerende) 
c. For tidsregistrerende enheder skal man sørge for, at institutleder har underskrevet 

Kuberapporten ” Månedstimeseddel alle DR4+5-projekter” som findes her: O:\FA_AU-
Okonomi\H2020\Månedstimeseddel\for det tidsregistrerende område (Den underskrevne 
version gemmes af Forretningscontroller for det enkelte institut) 

d. Bemærk at undervisningstimer for ph.d’er ikke kan afregnes. Man skal derfor påføre 
undervisningstimer særskilt 

i. Undtagelse for undervisningstimer gælder hvis ph.d’en har frabedt sig undervisning 
– husk dokumentation. 

 

 

https://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/forskningsstoetteenheden/forskningsstoette-projektadministration/partner-projektadministrationsteamet/
file://uni.au.dk/dfs/FA_AU-Okonomi/H2020/M%C3%A5nedstimeseddel/for%20det%20tidsregistrerende%20omr%C3%A5de
file://uni.au.dk/dfs/FA_AU-Okonomi/H2020/M%C3%A5nedstimeseddel/for%20det%20tidsregistrerende%20omr%C3%A5de


Produktive timer 

Jf. Annex V A.2 

1. Produktive tid er beregnet i NS-EU arket på baggrund af 1485 timer. 

 

Subcontracting – Underleverandør  

Jf. Annex v B.1 

1. Subcontracting skal være nævnt i Annex 1 for at blive godkendt som omkostning. 
2. Man skal kunne fremvise dokumentation vedrørende udvælgelsen og kontrakt med den 

pågældende leverandør (kontrakten skal være underskrevet af begge parter). 
a. Det skal være ”best-value for money” princippet, det vil sige budrunde men samtidig må 

man godt kigge på ”best price-quality ratio”. Pris og kvalitet skal hænge sammen. 
b. Bemærk, at man skal følge AU’s indkøbsregler på området - læs eventuelt mere her 

https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/vejledning-i-indkoeb/  
3. Der skal være dokumentation/bevis på, at subcontracter har leveret den ydelse, som blev indgået – 

f.eks analyser af prøver og eventuel rapport fra underleverandør. 

 

Rejser 

Jf Annex V D.1 

Hvis der er flere end 10 rejser bogført på projektet, så udtages der kun stikprøver. 

Hvis der er færre end 10 rejser i alt på projektet, så skal revisor reviderer alle rejser. 

Rejsen/omkostningen skal være relevant for projektet og dermed kræves følgende: 

1. Referat fra eventuel møder, workshops eller konferencer; Deltagerliste, program. 
2. Datoer og varighed for workshops, møder og konferencer (eventuel mødeindkaldelse eller mail). 
3. Der skal være en sammenhæng mellem timesedler og deltagelse i et af ovenstående (punkt 1+2) 

 

Anlæg 

Jf, Annex V D.2 

Hvis der er flere end 10 anlæg bogført på projektet så udtages der kun stikprøver. 

Hvis der er færre end 10 anlæg bogført på projektet, så skal revisor revidere alle anlæg. 

Revisor kigger på følgende områder: 

1. At man har fulgt indkøbsaftalerne 
2. At der er en forbindelse mellem Grant agreement og anlægget 
3. Anlægget er registreret og bogført på projektet. 
4. At der er dokumentation for at anlægget er brugt 100% på projektet 

https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/vejledning-i-indkoeb/


a. Hvis anlægget er brugt mindre end 100% på projektet, så skal omkostningen reflektere 
dette. 

5. Der afrapporteres kun for anlæggets afskrivninger. 

 

 

 

Costs of other goods and services 

Jf. Annex V D.3 

Hvis der er flere end 10 transaktioner på projektet, så udtages der kun stikprøver. 

Hvis der er færre end 10 transaktioner på projektet, så skal revisor revidere alle transaktioner. 

Revisor vil kigge på følgende områder: 

1. Man skal følge indkøbsaftalerne 
a. Hvis en indkøbsaftale ikke findes, så skal man kunne dokumenter at man har fået 

forskellige tilbud jf. best value for money princippet - 
https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/vejledning-i-indkoeb/. 

2. Transaktionerne skal være relevante for projektet. 

 

Intern handel 

Jf. Annex V D.5 

Hvis der er flere end 10 transaktioner på projektet, så udtages der kun stikprøver.  

Hvis der er færre end 10 transaktioner på projektet, så skal revisor revidere alle interne handler. 

Revisor vil kigge nærmere på følgende: 

1. Der skal forelægge grundlag for beregningen af prisen på den intern handel – hvordan har man fået 
den pris? 

a. Husk at prisen ikke må indeholde overhead eller inflation – det vil sige der må ikke 
pålægges andre ikke direkte omkostninger. 

 

 

Udarbejdet af Jens Rasmus Rønde og Rana Elahmad 17-12-2019, opdateret 01-07-2020, opdateret 22-09-
2020 

 

 

https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/vejledning-i-indkoeb/

