
BERETNING

om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder 
inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016 med støttekontorets svar

(2017/C 417/03)

INDLEDNING

1. Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation 
(herefter »støttekontoret«), der ligger i Riga, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/ 
2009 (1). Støttekontorets vigtigste opgave er at yde faglig og administrativ bistand til Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og under repræsentantskabets vejledning at indsamle 
og analysere oplysninger om elektronisk kommunikation og formidle bedste reguleringspraksis blandt de nationale 
tilsynsmyndigheder, som f.eks. fælles fremgangsmåder, metoder eller retningslinjer for EU-regelsættets gennemførelse.

2. Tabellen viser støttekontorets nøgletal (2).

Tabel

Støttekontorets nøgletal

2015 2016

Budget (millioner euro) (1) 4,0 4,2

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 26 27

(1) Budgettallene er baseret på betalingsbevillingerne.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Støttekontoret.

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3. Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner 
og en vurdering af centrale kontroller i støttekontorets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået 
fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4. Vi har:

a) revideret støttekontorets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (3) og beretningerne om budgetgennemførelsen (4), 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
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(1) EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.
(2) Nærmere oplysninger om støttekontorets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.berec.europa.eu.
(3) Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en 

oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.
(4) Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende 

noter.

http://www.berec.europa.eu


Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5. Det er vores opfattelse, at støttekontorets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, 
i alt væsentligt giver et retvisende billede af støttekontorets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af 
dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med 
dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de 
internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8. Ifølge artikel 310-325 i TEUF og støttekontorets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde 
og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige 
sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette 
ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også 
ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er 
i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Støttekontorets daglige ledelse bærer det endelige 
ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9. Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere støttekontorets evne til at fortsætte 
driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om 
fortsat drift.

10. Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om støttekontorets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, 
og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at 
afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de 
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en 
revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. 
Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske 
beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.
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12. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne 
i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af 
revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de 
underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset 
om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 
enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om 
effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er 
passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den 
samlede præsentation af regnskaberne.

13. Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger støttekontorets procedurer 
for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14. Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og 
godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages, undtagen forskud. 
Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og 
støttekontoret godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15. I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført 
af den uafhængige eksterne revisor i relation til støttekontorets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, 
stk. 4, i EU's finansforordning (5).

16. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM TRANSAKTIONERNES LOVLIGHED OG FORMELLE RIGTIGHED

17. I marts 2016 iværksatte støttekontoret et udbud med henblik på at underskrive én rammeaftale med de to 
eksisterende internationale skoler i Riga om børn af sine ansatte. I udbuddets tekniske specifikationer er det fastsat, at 
støttekontoret ville udarbejde én såkaldt kaskadeaftale med flere kontrahenter, som skulle indgås med to økonomiske 
aktører, men ifølge tildelingskriterierne er valget af skole op til forældrene. Den rammeaftale om 400 000 euro, der blev 
underskrevet i juli 2016, er derfor baseret på indbyrdes modstridende koncepter, hvad der skaber retlig usikkerhed for 
støttekontoret og skolerne. Desuden var der ikke behov for en rammeaftale i dette specifikke tilfælde.

18. Efter ændret indplacering blev én ansat indsat direkte på løntrin 2 i stedet for på løntrin 1 i en højere lønklasse, 
hvilket ikke stemmer overens med EU's vedtægt.

BEMÆRKNINGER OM FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING OG PERFORMANCE

19. I marts 2016 underskrev støttekontoret en 60 000 euros kontrakt om levering af professionelle støtte- og 
konsulenttjenester i relation til menneskelige ressourcer. Indkøbet blev udelukkende baseret på pris. At ansætte en 
konsulent uden at inddrage vedkommendes kompetence og ekspertise som tildelingskriterier sikrer ikke valuta for pengene.

ANDRE BEMÆRKNINGER

20. I 2016 var den gennemsnitlige beskæftigelsesperiode på støttekontoret på 2,58 år, og personaleomsætningen var 
høj, nemlig 25 %. Dette forhold indvirker på støttekontorets effektivitet og er til fare for gennemførelsen af dets 
arbejdsprogrammer. Det kan skyldes den lønjusteringskoefficient, der anvendes for værtsstaten (pr. 1. juli 2016: 73 %).
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(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).



21. Støttekontorets oprettelsesforordning indeholder ikke krav om periodiske eksterne resultatevalueringer. Støt-
tekontoret bør sammen med Kommissionen overveje at få foretaget en sådan evaluering mindst hvert femte år, som det sker 
i de fleste andre agenturer. En eventuel fremtidig revision af oprettelsesforordningen bør indføre et sådant krav.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

22. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra 
tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg 
på mødet den 19. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand 
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BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År Revisionsrettens bemærkninger
Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant)

2014

På budgettet for 2014 var der opført forventede bidrag fra EFTA's 
nationale tilsynsmyndigheder (1), som har observatørstatus i BEREC, 
men de blev ikke til noget, fordi der ikke blev indgået aftaler med 
EFTA-landene.

Ikke igangsat

2015

I 2013 indgik støttekontoret en fireårig rammeaftale om levering af 
tjenesteydelser vedrørende tilrettelæggelse af arrangementer. Støt-
tekontoret havde imidlertid undervurderet sine behov, og i december 
2014 blev aftalens maksimumbeløb nået. Et udbud med henblik på 
indgåelse af en ny rammeaftale blev indledt, men først i august 
2015. I mellemtiden fortsatte støttekontoret med at købe disse 
tjenesteydelser hos den samme leverandør ved hjælp af købsordrer 
og kontrakter med lav værdi (udbud med forhandling) (2). Det 
samlede beløb for de tjenesteydelser, der blev købt på denne måde, 
oversteg tærskelværdien (3). Der skulle være afholdt et åbent udbud, 
hvor allerede interesserede økonomiske aktører kunne afgive tilbud.

Afsluttet

2015

Detaljeringsgraden i støttekontorets beretning om budgetgennem-
førelsen er ikke den samme som i de fleste andre agenturers, hvilket 
vidner om behovet for klare retningslinjer for agenturernes budget-
rapportering.

Afsluttet

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under 
afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 134 228 euro eller 44 % 
(2014: 91 757 euro eller 40 %). Disse fremførsler vedrører hoved-
sagelig levering af tjenesteydelser, der rækker ud over 2015.

Ikke relevant

(1) Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(2) I forbindelse med købsordrer og kontrakter af lav værdi begrænser udbudsreglerne konkurrencen til henholdsvis én og tre 

kandidater.
(3) De underskrevne kontrakter beløb sig til i alt ca. 80 000 euro, og den tærskelværdi, der er fastsat i artikel 137 i Kommissionens 

delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 er 60 000 euro.

6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/35



STØTTEKONTORETS SVAR

18. Værtsmedlemsstaten Letland har ikke nogen akkrediteret Europaskole. At grundlægge en ny Europaskole er en lang 
proces. Derfor har BEREC-kontoret i mellemtiden indgået direkte kontrakter med skoler, som tilbyder undervisning på 
hovedsprogene engelsk, fransk og tysk for at sikre, at børn af ansatte får en skolegang i et internationalt miljø 
i overensstemmelse med retningslinjerne for personalepolitikken i de europæiske kontrolorganer (1). BEREC-kontoret er 
enig i Revisionsrettens konstatering, at brugen af rammeaftaler om tjenesteydelser ikke er en passende løsning 
i skolespørgsmålet, og vil fremover indgå direkte aftaler om tjenesteydelser med skolerne uden iværksættelse af 
udbudsprocedure. BEREC-kontoret ville værdsætte en opdatering af Kommissionens retningslinjer med hensyn til de 
specifikke forhold, som gælder for skoletjenester.

19. På grundlag af henstillingerne fra det fælles omnormeringsudvalg samt personlige aktmapper for alle midlertidigt 
ansatte, som kunne komme i betragtning til en omnormering, vedtog ansættelsesmyndigheden listen over omnormerede 
midlertidigt ansatte.

Endvidere indvilligede ansættelsesmyndigheden, efter nøje overvejelse og efter forslag fra den administrative direktør, i at 
omnormere medarbejderen til løntrin 2 i den højere lønklasse i stedet for løntrin 1, og der er registreret en ex ante-fritagelse 
i henhold til reglerne for håndtering af afvigelser fra de gældende finansielle regler og procedurer.

20. BEREC-kontoret er overvejende enig i bemærkningen om rammeaftalen om personaleforvaltningstjenester. Der er 
allerede siden ikrafttrædelsen af den første specifikke kontrakt konstateret visse problemer som følge af, at kontrakten 
udelukkende blev tildelt på grundlag af prisen og ikke konsulentens faglige kvalifikationer og erfaring.

BEREC-kontoret har, helt i linje med Revisionsrettens bemærkninger, opsagt rammeaftalen og vil ændre strategi for sine 
indkøb af de nødvendige tjenester.

21. BEREC-kontoret erkender, at den høje personaleomsætning er en risikofaktor, hvilket er indført i risikoregistret som 
en betydelig risiko, navnlig som følge af kontorets lidenhed (BEREC-kontoret er det mindste decentraliserede EU-agentur).

Ledelsen arbejder løbende på at indføre reduktionsteknikker, men det skal understreges, at visse strukturelle og eksterne 
horisontale elementer, som påvirker omsætningen, ligger uden for BEREC-kontorets kontrol, da de er en følge af de 
regionale/lokale arbejdsforhold.

Den nylige nettolønnedgang, en følge af den konstant faldende udvikling af korrektionskoefficienten, der anvendes for 
Letland, højnede risikofaktoren.

De tiltag, som BEREC-kontoret iværksætter eller planlægger, er under alle omstændigheder risikoreducerende, og for at løse 
problemet med personaleomsætningen på lang sigt bør der foretages et eksternt indgreb, navnlig hvad angår det nuværende 
korrektionskoefficientsystem.

22. BEREC-kontoret har sammen med Kommissionen udarbejdet den evalueringsrapport, som omhandles i artikel 25 
i kontorets grundforordning, og er klar til at samarbejde med Kommissionen om fremtidige evalueringer. BEREC-kontoret 
vil i den forbindelse overholde alle krav, som lovgiveren måtte stille. BEREC-forordningen er i øjeblikket ved at blive 
revideret, og Kommissionens forslag indeholder en særlig bestemmelse om gentagne evalueringer hvert femte år. 
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(1) KOM(2005) 5304.


