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INLEDNING 

1. Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation 

(nedan kallad byrån) ligger i Riga och inrättades genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1211/20091. Byråns viktigaste uppgift är att ge Organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation administrativt och sakkunnigt stöd 

och att under vägledning av tillsynsnämnden samla in och analysera information om 

elektronisk kommunikation och till nationella regleringsmyndigheter sprida bästa praxis, 

såsom gemensamma strategier, metoder eller riktlinjer för genomförande av EU-

regelverket2

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN 

. 

2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 

granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 

övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers 

arbete och en analys av uttalanden från ledningen. 

REVISIONSFÖRKLARING 

3. Revisionsrätten har i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget) granskat 

a) byråns årsredovisning, som består av räkenskaperna3 och rapporterna om 

budgetgenomförandet4

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna. 

 för det budgetår som slutade den 31 december 2014, 

                                                      

1 EUT L 337, 18.12.2009, s. 1. 

2 I bilaga II sammanfattas byråns behörighet och verksamhet i informationssyfte. 

3 Här ingår balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av 
förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste 
redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

4 Här ingår sammanställningen av resultatet av budgetgenomförandet med bilaga. 
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Ledningens ansvar 

4. Ledningen har ansvaret för att upprätta en årsredovisning för byrån som ger en rättvisande bild 

och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta5

a) I ledningens ansvar för byråns årsredovisning ingår att utforma, införa och upprätthålla de 

system för internkontroll som krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande 

bild och som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

fel, välja och tillämpa ändamålsenliga redovisningsprinciper utifrån de redovisningsregler som 

antagits av kommissionens räkenskapsförare

: 

6

b) Ledningens ansvar när det gäller de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet 

och efterlevnaden av principen om sund ekonomisk förvaltning består i att utforma, införa och 

upprätthålla ett ändamålsenligt och effektivt system för internkontroll som innefattar en 

tillfredsställande övervakning och lämpliga åtgärder för att förebygga oriktigheter och 

oegentligheter och, vid behov, rättsliga förfaranden för att kräva tillbaka belopp som betalats ut 

eller använts felaktigt. 

 och göra uppskattningar i redovisningen som är 

rimliga med hänsyn till omständigheterna. Förvaltningsdirektören godkänner byråns 

årsredovisning efter det att räkenskapsföraren har upprättat den på grundval av all tillgänglig 

information tillsammans med en not till årsredovisningen där han eller hon bland annat 

förklarar att han eller hon har uppnått rimlig säkerhet om att den ger en i alla väsentliga 

avseenden sann och rättvisande bild av byråns finansiella ställning. 

Revisorns ansvar 

5. Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring till Europaparlamentet och rådet7

                                                      

5 Artiklarna 39 och 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (EUT L 328, 
7.12.2013, s. 42). 

 om 

årsredovisningens tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. 

Revisionsrätten utför sin revision i enlighet med IFAC:s internationella revisionsstandarder 

6 De redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare bygger på de 
internationella redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn (Ipsas) som ges ut av 
Internationella revisorsförbundet IFAC eller, när så är lämpligt, på de internationella 
redovisningsstandarderna International Accounting Standards (IAS)/International Financial 
Reporting Standards (IFRS) som ges ut av International Accounting Standards Board (IASB). 

7 Artikel 107 i förordning (EU) nr 1271/2013. 
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(International Standards on Auditing, ISA) och etiska riktlinjer och Intosais internationella standarder 

för högre revisionsorgan (Issai). Enligt dessa standarder ska revisionsrätten planera och utföra 

revisionen så att rimlig säkerhet uppnås om huruvida byråns årsredovisning innehåller väsentliga 

felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 

6. Revisionen innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och 

annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de underliggande 

transaktionerna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska vidtas, bland annat genom att bedöma 

riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande 

transaktionerna i väsentlig utsträckning inte uppfyller kraven i Europeiska unionens rättsliga ram, 

vare sig det beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 

internkontrollen som krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och de 

system för övervakning och kontroll som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet 

och korrekthet och utformar granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna. Revisionen inbegriper också en utvärdering av redovisningsprincipernas 

ändamålsenlighet, rimligheten i uppskattningarna i redovisningen och den övergripande 

presentationen i räkenskaperna. När revisionsrätten upprättade denna rapport och 

revisionsförklaring beaktade den det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn utfört 

avseende byråns räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning8

7. Revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till 

stöd för sin revisionsförklaring. 

. 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

8. Revisionsrätten anser att byråns årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande 

bild av byråns finansiella ställning per den 31 december 2014 och av det finansiella resultatet och 

kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i byråns 

budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. 

                                                      

8 Europaparlamentets och rådets (EU, Euratom) förordning nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, 
s. 1). 
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Uttalande om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 

räkenskaperna 

9. Revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för det 

budgetår som slutade den 31 december 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

10. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN 

11. Den totala andelen överförda anslag förbättrades till 98 % (2013: 87 %). Andelen gjorda 

åtaganden som fördes över ökade dock till 0,9 miljoner euro eller 23 % (2013: 0,5 miljoner 

euro, 13 %), särskilt inom driftsverksamheten (avdelning III), t.ex. pågående undersökningar 

av elektronisk kommunikation. 

12. Det stora antalet budgetöverföringar ändrade strukturen på den ursprungliga budgeten 

betydligt: avdelning I (personalkostnader) minskade med 17 %, avdelning II (administrativa 

utgifter) minskade med 44 % och avdelning III (driftsutgifter) ökade med 60 %, främst för 

finansieringen av pågående undersökningar (punkt 11). 

13. Eftas9

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER 

 nationella tillsynsmyndigheter, som har status som observatörer vid byrån, 

betalade inte de bidrag som hade budgeterats för 2014 eftersom det inte finns några avtal 

med Efta-länderna. 

14. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 

revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilaga I

 

. 

                                                      

9 Europeiska frihandelssammanslutningen, 
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Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Milan Martin CVIKL 

som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 8 september 2015. 

    För revisionsrätten 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

      Ordförande 
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Bilaga I 

Uppföljning av tidigare års kommentarer 

År Revisionsrättens kommentar 
Genomförande av korrigerande åtgärder 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.) 

2011 
Byrån hade ännu inte antagit och tillämpat alla normer för 
internkontroll.  Har genomförts (antagande) 

Pågår (tillämpning) 

2012 

Byrån hade ännu inte infört normerna för internkontroll avseende 
“mål och resultatindikatorer" (norm för internkontroll nr 5), 
“processer och förfaranden" (norm för internkontroll nr 8), 
“dokumenthantering" (norm för internkontroll nr 11) och 
“information och kommunikation" (norm för internkontroll nr 12). 

Har genomförts 

2012 

Ungefär 101 000 euro, det vill säga 45 % av de gjorda åtagandena 
som hade förts över från 2011, förföll. Anslag för 2012 på 
545 000 euro, det vill säga 17 % av de totala anslagen för 2012, 
utnyttjades inte utan man blev tvungen att låta även dem förfalla. 
Andelen överföringar av gjorda åtaganden till 2013 var stor, 
nämligen 611 000 euro eller 19 % av de totala åtagandena. Detta 
tyder på svårigheter i planeringen och/eller genomförandet av 
byråns verksamhet. Överföringarna för 2012 gällde i huvudsak 
försenade rekryteringar och avsaknaden av en ändamålsenlig 
policy för att garantera att kostnader för tjänsteresor som experter 
begär ersättning för redovisades och betalades ut i tid. 

e.t. 
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År Revisionsrättens kommentar 
Genomförande av korrigerande åtgärder 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.) 

2013 

Budgetgenomförandet har förbättrats betydligt, vilket tyder 
på att planeringen är bättre och att verksamheten i större 
utsträckning genomförs i tid. Även om andelen överförda 
anslag från 2012 som förfallit fortfarande är relativt hög, 
28 % (2012: 45 %), minskade gjorda åtaganden som fördes 
över till 461 983 euro eller 13 % (2012: 611 223 euro eller 
19 %). Överföringarna gällde i huvudsak kontrakt som hade 
undertecknades under andra halvåret 2013 för planerad 
verksamhet 2013 och 2014. 

e.t. 

2013 

Av de 1 183 ersättningar som betalades till experter 2013 
gjordes 1 078 för sent. De betalningar som var sena var i 
genomsnitt försenade med 78 dagar under första halvåret 
2013, jämfört med 33 dagar under andra halvåret 2013. 

Pågår 
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Bilaga II 

Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation 

(Riga) 

Behörighet och verksamhet 

Unionens 
behörighetsområden 
enligt fördraget  

(artikel 114 i EUF-
fördraget) 

Tillnärmning av lagar på området för elektronisk kommunikation. 

Byråns behörighet  

(Europaparlamentets 
och rådets 
förordning (EG) 
nr 1211/2009)  

Byråns befogenheter definieras i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1211/2009. 

Den byrå som avses i artikel 6 ska ge Organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation administrativt och 
sakkunnigt stöd. 

Byrån ska utföra sina uppgifter under vägledning av tillsynsnämnden. 

Organisation Byrån består av en förvaltningskommitte och en förvaltningsdirektör. De 
delar allt administrativt och ekonomiskt ansvar mellan sig, inbegripet 
ansvaret för personalen. 

Endast förvaltningskommittén ansvarar dock för personaltillsättningen 
(artikel 7.4). 

Tillsynsnämnden ger vägledning om de tjänster och produkter som beskrivs 
nedan i avsnittet “Produkter och tjänster 2014”. 

Medel till byråns 
förfogande 2014 
(2013) 

Slutlig budget: 4 162 874,00 euro (3 557 218,93 euro) (ändringsbudget och 
inkomster avsatta för särskilda ändamål) 

Personalstyrka den 31 december: 24 (25) 

Produkter och 
tjänster 2014 

Under vägledning av tillsynsnämnden har byrån bistått med följande tjänster: 

− Sakkunnigt och administrativt stöd till Organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. 

− Insamling av information från de nationella regleringsmyndigheterna 
samt utbyte och överlämnande av information. 

− Spridning av bästa regleringspraxis bland de nationella 
regleringsmyndigheterna inom EU och till tredje part. 

− Stöd till ordföranden med att förbereda arbetet för byråns tillsynsnämnd 
och förvaltningskommitté. 

− Stöd till de expertgrupper som har inrättats av tillsynsnämnden. 

Källa: Bilagan har tillhandahållits av byrån. 
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SVAR FRÅN BYRÅN 
 

 

11. Vi noterar kommentaren om budgetförvaltningen rörande förbättringen av den totala andelen överförda 
anslag, som nu ligger på 98 procent jämfört med 87 procent år 2013. Budgeten för 2014 utarbetades 2012, då 
byråns arbete med budgetförvaltning fortfarande var i sin linda. Sedan dess har nya verktyg införts som 
förstärker den löpande övervakningen och förbättrar byråns planering. 

Vi fäster stor vikt vid revisionsrättens iakttagelse om att andelen gjorda åtaganden som fördes över ökade till 
0,9 miljoner euro eller 23 procent (2013: 0,5 miljoner euro, 13 procent), särskilt inom driftsverksamheten 
(avdelning III), t.ex. pågående undersökningar av elektronisk kommunikation. Denna ökning berodde på 
önskemål från förvaltningskommittén om att starta ett betydande antal operativa projekt (en undersökning 
om nätneutralitet med en budget på omkring 390 000 euro, BEREC-Net med en budget på 105 000 euro och 
sektorspecifika undersökningar med en ungefärlig budget på mer än 260 000 euro). Viktiga förändringar inom 
ledningen ledde dessutom till att genomförandet av de nämnda projekten försenades. En ny 
förvaltningsdirektör utsågs i april 2014 och programförvaltningsenheten fick en ny chef i augusti samma år. 

Vi har målsättningen att under 2015 minska andelen anslag som måste överföras. 

 

 

12. Vi inser vikten av iakttagelsen om att det stora antalet budgetöverföringar betydligt ändrade strukturen på 
den ursprungliga budgeten: avdelning I (personalkostnader) minskade med 17 procent, avdelning II 
(administrativa utgifter) minskade med 44 procent och avdelning III (driftsutgifter) ökade med 60 procent, 
främst för att finansiera pågående undersökningar. Vi arbetar för att hela tiden förbättra vårt 
aktivitetsbaserade budgetplaneringssystem så att vi ska kunna minska andelen överförda anslag ytterligare. 

 

 
13. Vi noterar revisionsrättens kommentar om att EFTA:s1

                                                 
1 Europeiska frihandelssammanslutningen 

 nationella tillsynsmyndigheter, som har status som 
observatörer vid byrån, inte betalade de bidrag som hade budgeterats för 2014 eftersom det inte finns några 
avtal med Efta-länderna. I budgeten för 2015 har vi därför vidtagit korrigerande åtgärder för att ta hänsyn till 
detta. Att förhandla fram EFTA-avtal är dock kommissionens och berörda länders sak, och Berec-byrån saknar 
befogenhet att lägga sig i dessa förhandlingar eller tillhörande undertecknandeprocedurer. 
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