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UVOD 

1. Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: 

Urad) s sedežem v Rigi je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta 

in Sveta1. Glavna naloga Urada je, da zagotavlja strokovno in administrativno podporo 

Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in pod vodstvom odbora 

regulatorjev zbira in analizira informacije o elektronskih komunikacijah ter širi najboljše 

regulativne prakse, kot so skupni pristopi, metodologije ali smernice za izvajanje 

regulativnega okvira EU, med nacionalnimi regulativnimi organi.2

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI 

 

2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 

preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Urada. 

Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih 

predstavitev. 

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI 

3. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) 

revidiralo: 

(a) zaključni račun Urada, ki ga sestavljajo računovodski izkazi3 in poročila o izvrševanju proračuna4

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi izkazi. 

 

za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, ter 

                                                      

1 UL L 337, 18.12.2009, str. 1. 

2 V Prilogi II, ki je predstavljena v informativne namene, so povzete pristojnosti in dejavnosti 
Urada. 

3 Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih 
sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

4 Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo. 
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Odgovornost poslovodstva 

4. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa Urada ter za 

zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij:5

(a) naloge poslovodstva v zvezi z letnimi računovodskimi izkazi Urada vključujejo zasnovo, izvajanje 

in vzdrževanje sistema notranje kontrole, ki se uporablja za pripravo in pošteno predstavitev 

računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, izbiro in 

uporabo ustreznih računovodskih usmeritev na podlagi računovodskih pravil, ki jih je sprejel 

računovodja Komisije,

 

6

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, povezanih z računovodskimi 

izkazi, in skladnostjo z načelom dobrega finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje 

in vzdrževanje uspešnega in učinkovitega sistema notranje kontrole, ki zajema ustrezen nadzor 

in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po potrebi sodne postopke za 

izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih sredstev. 

 in pripravo okoliščinam primernih računovodskih ocen. Upravni vodja 

odobri zaključni račun Urada, potem ko ga računovodja Urada pripravi na podlagi vseh 

razpoložljivih informacij in napiše pojasnilo, priloženo računovodskim izkazom, v katerem med 

drugim izjavlja, da je pridobil razumno zagotovilo, da so informacije v vseh pomembnih pogledih 

resničen in pošten prikaz finančnega položaja Urada; 

Revizorjeva odgovornost 

5. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

izjavo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih 

transakcij.7

                                                      

5 Člena 39 in 50 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 7.12.2013, str. 42). 

 Sodišče izvede revizijo v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim 

kodeksom MZRS ter mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI. Ti standardi 

določajo, da mora Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi razumno zagotovilo, da je 

6 Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, so izpeljana iz mednarodnih 
računovodskih standardov za javni sektor (MRSJS), ki jih je izdala Mednarodna zveza 
računovodskih strokovnjakov, ali, kadar je smiselno, iz mednarodnih računovodskih standardov 
(MRS) / mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za 
mednarodne računovodske standarde. 

7 Člen 107 Uredbe (EU) št. 1271/2013. 
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zaključni račun Urada brez pomembno napačnih navedb in da so z njim povezane transakcije 

zakonite in pravilne. 

6. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v 

računovodskih izkazih ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Postopki so odvisni 

od revizorjeve presoje, ki temelji na oceni tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih 

izkazih in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z izkazi, ter zahtevami pravnega 

okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja revizor 

upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih 

izkazov, ter nadzorne in kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njimi 

povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. Med revizijo se tudi 

ovrednotijo primernost računovodskih usmeritev, sprejemljivost računovodskih ocen in celotna 

predstavitev računovodskih izkazov. Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti 

upoštevalo revizijsko delo v zvezi z računovodskimi izkazi Urada, ki ga je opravil neodvisni zunanji 

revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU8

7. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna osnova za njegovo izjavo o 

zanesljivosti. 

. 

Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov 

8. Po mnenju Sodišča letni računovodski izkazi Urada v vseh pomembnih pogledih pošteno 

predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2014 ter njegov poslovni izid in denarne 

tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njegove finančne uredbe in računovodskimi 

pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. 

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij 

9. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi za proračunsko leto, 

ki se je končalo 31. decembra 2014, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne. 

10. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi. 

                                                      

8 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, 
str. 1). 
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PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA 

11. Skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, 

se je izboljšala in znaša 98 % (87 % v letu 2013). Vendar pa se je stopnja prenesenih 

proračunskih sredstev, za katere so bile prevzete obveznosti, povečala na 0,9 milijona EUR, 

torej 23 % (0,5 milijona EUR oz. 13 % v letu 2013), predvsem zaradi operativnih dejavnosti 

(naslov III), kot so tekoče študije o elektronskih komunikacijah. 

12. Veliko število proračunskih prerazporeditev je znatno spremenilo sestavo prvotnega 

proračuna: naslov I (stroški za zaposlene) se je zmanjšal za 17 %, naslov II (upravni odhodki) 

se je zmanjšal za 44 %, naslov III (operativni odhodki) pa se je povečal za 60 %, predvsem 

zaradi financiranja tekočih študij (odstavek 11). 

13. Določbe proračuna za leto 2014 glede prispevkov nacionalnih regulativnih organov 

držav EFTA9

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET 

, ki imajo pri Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije status 

opazovalk, niso bile uresničene, ker sporazumi z državami EFTA niso bili podpisani. 

14. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je 

v Prilogi I

 

. 

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi g. Milan Martin CVIKL, član Evropskega računskega 

sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. septembra 2015. 

 Za Računsko sodišče 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Predsednik 

                                                      

9 Evropsko združenje za prosto trgovino. 
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Priloga II 

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

Leto Pripomba Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2011 
Urad še ni sprejel in začel izvajati vseh standardov notranjega kontroliranja.  zaključen (sprejetje standardov) 

se izvaja (izvajanje standardov) 

2012 
Kazalniki ciljev in uspešnosti (standard notranje kontrole št. 5), Procesi in postopki (standard 
notranje kontrole št. 8), Upravljanje dokumentov (standard notranje kontrole št. 11) ter 
Informacije in komunikacije (standard notranje kontrole št. 12). 

zaključen 

2012 

Približno 101 000 EUR, kar je 45 % odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2011, je 
zapadlo. Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 v višini 545 000 EUR, kar znaša 17 % vseh 
odobrenih proračunskih sredstev za leto 2012, niso bila porabljena in so prav tako zapadla. 
Raven prenosa odobrenih proračunskih sredstev v leto 2013 je bila visoka, saj je znašala 
611 000 EUR ali 19 % celote. To kaže na težave pri načrtovanju in/ali izvajanju dejavnosti Urada. 
Prenosi za leto 2012 so bili večinoma povezani z zamudami pri zaposlovanju in pomanjkanjem 
učinkovite politike za zagotovitev pravočasne predložitve in povračila stroškov službenih 
potovanj, ki jih prijavijo strokovnjaki. 

ni relevantno 

2013 

Stopnje izvrševanja proračuna so se močno izboljšale, kar kaže na boljše načrtovanje in bolj 
pravočasno izvajanje dejavnosti. Čeprav je stopnja razveljavljenih prenosov iz leta 2012 z 28 % (v 
letu 2012 je znašala 45 %) še vedno razmeroma visoka, so se prenosi odobrenih proračunskih 
sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, zmanjšali na 461 983 EUR ali 13 % (leta 2012 so 
znašali 611 223 EUR ali 19 %). Prenosi so se nanašali predvsem na pogodbe za načrtovane 
dejavnosti v letih 2013 in 2014, sklenjene v drugi polovici leta 2013. 

ni relevantno 
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Leto Pripomba Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2013 
Od 1 183 povračil za strokovnjake, izplačanih v letu 2013, jih je bilo 1 078 izplačanih z zamudo. 
Zapoznela plačila so bila v prvi polovici leta 2013 izplačana povprečno v 78 dneh po roku, v drugi 
polovici pa v 33 dneh. 

se izvaja 
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Priloga II 

Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije  
(Riga) 

Pristojnosti in dejavnosti 

Področja 
pristojnosti 
Unije, ki izhajajo 
iz Pogodbe  
(člen 114 
Pogodbe o 
delovanju 
Evropske unije) 

Približevanje zakonodaje na področju elektronskih komunikacij. 

Pristojnosti 
Urada  
(Uredba (ES) 
št. 1211/2009 
Evropskega 
parlamenta in 
Sveta)  

Pristojnosti Urada so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1211/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta. 
Urad iz člena 6 zagotovi storitve upravne in strokovne pomoči BEREC. 
Svoje naloge opravlja pod vodstvom odbora regulatorjev. 

Vodenje Urad sestavljata upravljalni odbor in upravni vodja. Med njima so porazdeljene 
vse upravne in finančne pristojnosti, vključno s pristojnostmi za osebje. 
Vendar ima pristojnost za imenovanje osebja (člen 7(4)) le upravljalni odbor. 
Odbor regulatorjev zagotovi napotke za storitve in proizvode, navedene v 
oddelku „Proizvodi in storitve, zagotovljeni v letu 2014“. 

Viri, ki so bili 
Uradu na voljo v 
letu 2014 (2013) 

Končni proračun: 4 162 874,00 EUR (3 557 218,93 EUR) (spremenjeni proračun, 
vključno z notranjimi namenskimi prejemki) 
Število zaposlenih 31. decembra: 24 (25) 

Proizvodi in 
storitve, 
zagotovljeni v 
letu 2014 

Urad je pod vodstvom odbora regulatorjev opravil naslednje storitve: 
− storitve kadrovske in upravne podpore za BEREC; 
− pridobivanje informacij od nacionalnih regulativnih organov ter izmenjava in 

posredovanje informacij; 
− razširjanje najboljših regulativnih praks med nacionalnimi regulativnimi 

organi v EU in tretjim stranem; 
− pomoč predsedniku pri pripravi dela odbora regulatorjev ter upravljalnega 

odbora Urada; 
− podpora strokovnim delovnim skupinam, ki jih je ustanovil odbor 

regulatorjev. 

Vir: Priloga, ki jo je posredoval Urad. 
 



Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications 
 

BEREC Office reply – SL 

 
 

ODGOVOR URADA  
 

 

11. Urad se je seznanil s pripombo o upravljanju proračuna v zvezi z izboljšanjem skupne stopnje odobrenih 
proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, s 87 % v letu 2013 na 98 %. Proračun za leto 2014 
je bil zasnovan v letu 2012, ko je bil Urad šele v zgodnji fazi upravljanja proračuna. Od takrat dalje uporablja 
razna orodja za izboljšanje rednega spremljanja, kar omogoča boljše načrtovanje. 

Urad se zaveda velikega pomena zadeve v pripombi Sodišča v zvezi s stopnjo prenesenih proračunskih 
sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, ki se je povečala na 0,9 milijona  EUR, torej 23 % (v letu 2013 je 
ta znašala 0,5 milijona EUR oziroma 13 %), predvsem zaradi operativnih dejavnosti (naslov III), kot so tekoče 
študije o elektronskih komunikacijah. Vzrok za to so bile zahteve upravnega odbora po začetku izvajanja 
operativnih projektov (študija Net Neutrality: približno 390 000 EUR, BEREC-Net: 105 000 EUR, sektorske 
študije: nekaj več kot 260 000 EUR). Poleg tega je zaradi pomembnejših sprememb v vodstvu Urada prišlo do 
zamude pri izvajanju omenjenih projektov, saj je bil nov direktor upravnega oddelka imenovan šele 
aprila 2014, nov vodja enote za upravljanje programov pa avgusta 2014. 

Urad si je zadal cilj, da v letu 2015 zmanjša stopnjo prenesenih proračunskih sredstev, za katera so bile 
prevzete obveznosti. 

 

 

12. Urad se zaveda velikega pomena zadeve v pripombi Sodišča v zvezi z velikim številom proračunskih 
prerazporeditev, zaradi katerih se je sestava prvotnega proračuna znatno spremenila: naslov I (stroški za 
zaposlene) se je zmanjšal za 17 %, naslov II (upravni odhodki) se je zmanjšal za 44 %, naslov III (operativni 
odhodki) pa se je povečal za 60 %, predvsem zaradi financiranja tekočih študij. Urad si nenehno prizadeva 
izboljšati svoj sistem načrtovanja na osnovi dejavnosti, kar naj bi zmanjšalo obseg proračunskih 
prerazporeditev. 

 
 
 
13. Urad se je seznanil s pripombo Sodišča o tem, da določbe proračuna za leto 2014 glede prispevkov 
nacionalnih regulativnih organov držav EFTA1

                                                 
1 Evropsko združenje za prosto trgovino 

, ki imajo pri Organu evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije status opazovalk, niso bile uresničene, ker sporazumi z državami EFTA niso bili podpisani. Zato je 
Urad ustrezno popravil proračun za leto 2015. Vendar pa je pogajanje o sporazumu z državami EFTA potekalo 
med Komisijo in zadevnimi državami, pri čemer Urad nima pristojnosti, da bi lahko vplival na pogajanja in 
postopek podpisovanja sporazuma. 
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