
BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 
2015 med centrets svar

(2016/C 449/05)

INDLEDNING

1. Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (herefter »centret« eller »Cedefop«), som ligger i 
Thessaloniki, blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 (1). Centrets vigtigste opgave er at bidrage til udviklingen 
af erhvervsuddannelse på EU-plan. Centret skal med henblik herpå tilvejebringe og videreformidle dokumentation om 
erhvervsuddannelsessystemerne.

2. Tabellen viser centrets nøgletal (2).

Tabel

Centrets nøgletal

2014 2015

Budget (millioner euro) (1) 18,4 18,4

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 120 123

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

Kilde: Centret.

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

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

REVISIONSERKLÆRING

4. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Retten:

a) revideret centrets årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen (3) og beretningen om budgetgennemførelsen (4) for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015, og

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

Ledelsens ansvar

5. Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et årsregnskab for centret, som giver et retvisende billede, og for, at de 
transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige (5):
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(1) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(2) Nærmere oplysninger om centrets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.cedefop.europa.eu.
(3) Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over ændringer i nettoaktiver samt en oversigt 

over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende bemærkninger.
(4) Denne omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget til regnskabet over resultatet af budget-

gennemførelsen.
(5) Artikel 39 og 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

http://www.cedefop.europa.eu/


a) Ledelsens ansvar med hensyn til centrets årsregnskab omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et 
internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, som giver et retvisende billede uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udvælgelse og anvendelse af passende regnskabspraksis 
på grundlag af de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt (6), og udøvelse af regnskabsmæssige 
skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Direktøren godkender centrets årsregnskab, når centrets 
regnskabsfører har udarbejdet det på grundlag af alle tilgængelige oplysninger og skrevet en note, som vedlægges 
regnskabet, og hvori han bl.a. erklærer, at han har rimelig sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af centrets finansielle stilling.

b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed og overholdelse af 
princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et effektivt 
og produktivt internt kontrolsystem, hvori indgår tilstrækkelig overvågning og passende foranstaltninger, som kan 
forhindre uregelmæssigheder og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der iværksættes retlige procedurer 
med henblik på at inddrive uberettiget udbetalte eller anvendte midler.

Revisors ansvar

6. Det er Rettens ansvar på baggrund af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet (7) om 
årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Retten udfører sin revision i 
overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om Revision og etiske regler og INTOSAI's internationale 
standarder for overordnede revisionsorganer (International Standards of Supreme Audit Institutions). Ifølge disse 
standarder skal Retten planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om centrets 
årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er lovlige og formelt 
rigtige.

7. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og 
oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de 
underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset 
om det skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som 
skal sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er indført for at 
sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og 
om de regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Retten tog i 
forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring det revisionsarbejde, der er udført af uafhængige 
eksterne revisorer i relation til centrets regnskab, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's 
finansforordning (8).

8. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for denne 
revisionserklæring.

Erklæring om regnskabernes rigtighed

9. Det er Rettens opfattelse, at centrets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling 
pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt.

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet

10. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for centrets årsregnskab for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2015, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

11. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl.
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(6) De regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret på de internationale regnskabsstandarder for den 
offentlige sektor (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS), som er udgivet af International Federation of 
Accountants, og — hvor det er relevant — på International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards 
(IFRS) udgivet af International Accounting Standards Board.

(7) Artikel 107 i delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).



BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

12. Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 477 994 
euro eller 28 % (2013: 425 877 euro eller 24 %). Dette skyldtes for en stor dels vedkommende den store mængde net- og 
andet IT-udstyr til genindretningen af de istandsatte områder i centrets bygning, der endnu ikke var blevet leveret eller 
faktureret ved udgangen af 2015.

ANDRE BEMÆRKNINGER

13. Den bygning, som den græske stat har stillet til rådighed for centret, er opført på en aktiv brudlinje, hvilket har 
forårsaget strukturelle skader på bygningen. De græske myndigheder påtog sig at udføre reparationerne og den strukturelle 
styrkelse, og arbejdet var afsluttet i 2015. Centret er endvidere for øjeblikket ved at tackle forskellige sikkerhedsspørgsmål i 
relation til bygningens konstruktion. Et særligt sikkerhedsspørgsmål vedrører bygningens glasfacade og ovenlysvinduerne i 
centrets konferencerum og påvirker adgangen til centrets faciliteter.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Retten, i Luxembourg på 
mødet den 13. september 2016.

På Revisionsrettens vegne

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Formand 
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CENTRETS SVAR

12. Cedefop anvender stadig sine midler både måleffektivt og tidsøkonomisk med en samlet budgetgennemførelsesgrad 
på 98,5 %. Af de 425 877 euro, der var fremført til 2015, blev kun 17 068 euro (eller 4 %) annulleret.

I budgetåret 2015 var Cedefop i stand til at anvende yderligere besparelser som følge af en nedjustering af lønkoefficienten 
fra 83,8 % til 79,9 %. Centret blev ikke orienteret om nedjusteringen før i november 2015. Selv om Cedefop var i stand til at 
anvende disse midler øjeblikkeligt før årets udgang, kunne udbetalingen imidlertid først finde sted i 2016.

13. Reparationsarbejder og den strukturelle styrkelse blev afsluttet i 2015 (1) og var effektive, som vist i henhold til de 
seneste brud- og revnemålinger (april 2016), som angiver en mindre grad af forskydninger og dermed en forøget stabilitet. 
Endvidere har Cedefop installeret alle nødvendige systemer (apparater til måling af bygningens hældningskoefficient) for at 
overvåge stabiliteten og forskydningsgraden. Endelig har en forsikring mod udskridning af bygningen været i kraft siden 
2014. Kort sagt er der blevet taget omfattende højde for strukturelle skader, og der kan nu ses bort fra dette punkt.

Som Retten bemærker, er Cedefop for øjeblikket i gang med at tage sig af forskellige sikkerhedsproblemer i forbindelse med 
bygningens glasfacade og ovenlyset i Centrets konferencerum, som lider af en særligt accelereret slitage. Dette har at gøre 
med glasfacadens konstruktionsform og ovenlyset og skyldes ikke bygningens beliggenhed på en aktiv brudlinje. Kontrakten, 
der skal udbedre dette problem, blev underskrevet den 1. juni, og det forventes, at faciliteterne vil være fuldt tilgængelige i 
slutningen af august 2016.

Med afslutningen af disse arbejder vil de førnævnte sikkerhedsproblemer være blevet behandlet fuldt ud. 
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(1) Samlede udgifter ca. 1 700 000 EUR, der fuldt ud er dækket af den græske regering.


