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INDLEDNING 

1. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (herefter "myndigheden" eller "EBA"), der ligger 

i London, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/20101. 

Myndighedens opgave er at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj 

kvalitet for regulering og tilsynsførelse, at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk 

bindende EU-retsakter, at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder 

blandt kompetente myndigheder, at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit 

kompetenceområde og at fremme beskyttelse af indskydere og investorer2

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN 

. 

2. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, 

direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i myndighedens 

overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af 

andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.  

REVISIONSERKLÆRING 

3. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) har Retten: 

a) revideret myndighedens årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen3 og beretningen om 

budgetgennemførelsen4

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

regnskabet. 

 for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, og 

                                                      

1 EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12. 

2 En oversigt over myndighedens beføjelser og aktiviteter vises i bilag II til orientering. 

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 budgetgennemførelsen. 
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Ledelsens ansvar 

4. Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et årsregnskab for myndigheden, som giver et retvisende 

billede, og for, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige5

a) Ledelsens ansvar med hensyn til myndighedens 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

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.  

, og udøvelse af 

regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Direktøren godkender 

myndighedens årsregnskab, når myndighedens 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 myndighedens finansielle stilling. 

Revisors ansvar 

5. Det er Rettens ansvar på baggrund af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet 

og Rådet7

                                                      

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

 om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 

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 forordning (EU) nr. 1271/2013. 
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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 myndighedens 

årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er 

lovlige og formelt rigtige. 

6. 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 risiciene 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 myndighedens regnskab, med i betragtning som fastsat i 

artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning8

7. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

denne revisionserklæring.  

. 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

8. Det er Rettens opfattelse, at myndighedens årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende 

billede af dens finansielle stilling pr. 31. december 2014 og af resultaterne af dens transaktioner og 

pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dens finansielle bestemmelser 

og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. 

                                                      

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 
26.10.2012, s. 1). 
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Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for 

regnskabet 

9. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for myndighedens årsregnskab 

for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, i alt væsentligt er lovlige og formelt 

rigtige.  

10. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl. 

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN 

11. Der blev fremført et stort antal forpligtede bevillinger under afsnit II 

(administrationsudgifter), nemlig 3 431 070 euro, hvilket svarer til 48 % (2013: 

1 974 511 euro, svarende til 35 %), som primært havde relation til myndighedens flytning til 

nye lokaler i midten af december 2014.  

OPFØLGNING PÅ DE SENESTE ÅRS BEMÆRKNINGER 

12. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på de 

bemærkninger, Retten har fremsat de seneste år, vises i bilag I

 

. 

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Milan Martin CVIKL, medlem af Revisionsretten, i 

Luxembourg på mødet den 8. september 2015. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Formand 
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Bilag I 

Opfølgning på de seneste års bemærkninger 

År Rettens bemærkning 
Korrigerende foranstaltning 

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

2012 

For at dække øgede udgifter til skolepenge giver myndigheden de ansatte, der har børn i 
grundskolen og overbygningen, et uddannelsesbidrag ud over det uddannelsestillæg, der er fastsat 
i personalevedtægten1. De samlede bidrag til uddannelse beløb sig i 2012 til ca. 76 000 euro. De er 
ikke omfattet af personalevedtægten og er derfor uretmæssige. 

I gang2 

2013 

I 2013 blev der samlet set indgået forpligtelser for 90 % af bevillingerne mod 89 % i 2012, med en 
spredning på 87 % i afsnit I (personaleudgifter), 98 % i afsnit II (administrationsudgifter) og 92 % i 
afsnit III (aktionsudgifter). Forpligtelsesgraden under afsnit I blev påvirket negativt af Domstolens 
afgørelse vedrørende indekseregulering af personalets lønninger for perioden 1. juli 2011 til 
30. juni 2013 (1,8 millioner euro). 

Ikke relevant 

2013 

Selv om omfanget af fremførsler generelt faldt væsentlig, nemlig til 3 876 564 euro (17 %) mod 
6 547 808 euro (36 %) året før, var omfanget af fremførsler af forpligtede bevillinger stadig relativt 
højt for afsnit II med 1 974 511 euro (35 %) og afsnit III med 1 651 203 euro (36 %). Disse 
fremførsler skyldes navnlig planlagt indkøb af IT-infrastruktur og IT-tjenester, som der blev indgået 
kontrakt om som planlagt i december 2013, og hvor de dermed forbundne tjenester vil blive ydet i 
2014. 

Ikke relevant 

1 Artikel 3 i bilag VII fastsætter tillægget til det dobbelte af grundtillægget på 252,81 euro = 505,62 euro. 
2 Ved udgangen af 2014 havde myndigheden indgået aftaler med 15 af de 17 skoler, som de ansattes børn gik på. 
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Bilag II 

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed  

(London) 

Beføjelser og aktiviteter 

Unionens 
kompetenceområder 
i henhold til 
traktaten  
(Artikel 26 og 114 i 
traktaten om Den 
Europæiske Unions 
funktionsmåde)  

Artikel 26: 
"1. Unionen vedtager foranstaltninger med henblik på oprettelse af det indre 
marked eller sikring af dets funktion i henhold til de relevante bestemmelser 
i traktaterne.  
2. Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri 
bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i 
overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne.  
3. Rådet fastlægger på forslag af Kommissionen de retningslinjer og 
betingelser, der er nødvendige for at sikre afbalancerede fremskridt i alle 
berørte sektorer." 
Artikel 114: 
"1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende 
bestemmelser anvendelse med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 
fastsatte mål. Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter den 
almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der 
vedrører det indre markeds oprettelse og funktion." 

Myndighedens 
beføjelser 
(Europa-
Parlamentets og 
Rådets forordning 
(EU) nr. 1093/2010) 
(Europa-
Parlamentets og 
Rådets forordning 
(EU) nr. 1022/2013 
om ændring af 
forordning (EU) 
nr. 1093/2010) 

Mål 
a) at forbedre den måde, det indre marked fungerer på, bl.a. gennem et 

fornuftigt, effektivt og konsekvent niveau for regulering og tilsyn 
b) at sikre de finansielle markeders integritet, gennemsigtighed, 

effektivitet og ordnede funktion 
c) at styrke den internationale tilsynskoordinering 
d) at undgå tilsynsarbitrage og fremme ensartede konkurrencevilkår 
e) at sikre, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med kreditrisici og andre risici, 

og at disse reguleres i tilstrækkeligt omfang 
f) at øge forbrugerbeskyttelsen. 
Opgaver 
a) at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet 

for regulering og tilsynsførelse 
b) at udvikle og ajourføre en europæisk tilsynshåndbog om tilsyn med 

finansielle institutioner for Unionen som helhed 
c) at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-

retsakter 
d) at lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente 

myndigheder 
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e) at arbejde tæt sammen med ESRB1 
f) at tilrettelægge og gennemføre peerevalueringsanalyser af kompetente 

myndigheder 
g) at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde 
h) at foretage en økonomisk markedsanalyse med henblik på varetagelsen 

af sine opgaver 
i) at fremme beskyttelse af indskydere og investorer 
j) at fremme tilsynskollegiernes konsekvente og korrekte funktion, 

overvågningen, vurderingen og målingen af systemiske risici, 
udviklingen og koordineringen af genopretnings- og afviklingsplaner, 
hvor alle indskydere og investorer i hele Unionen sikres et højt 
beskyttelsesniveau, og der udarbejdes metoder til afvikling af 
nødlidende finansielle institutioner og en vurdering af behovet for 
passende finansieringsinstrumenter  

k) at udføre andre specifikke opgaver som fastsat i denne forordning eller i 
andre lovgivningsmæssige retsakter  

l) at offentliggøre og regelmæssigt ajourføre oplysninger på sin 
hjemmeside i relation til sit aktivitetsområde. 

Ledelse Tilsynsrådet 
Sammensat af formanden samt én repræsentant for hver medlemsstat 
(lederen af NSA2), én for Kommissionen, én for ECB3, én for ESRB, én for 
EIOPA4 og én for ESMA5. 
Styrelsesrådet 
Sammensat af formanden og yderligere seks medlemmer af tilsynsrådet.  
Formanden 
Udpeges af tilsynsrådet. 
Den administrerende direktør 
Udpeges af tilsynsrådet. 
Klagenævnet 
Et fælles organ for de tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) 
Ekstern revision 
Den Europæiske Revisionsret. 
Dechargemyndighed 
Europa-Parlamentet. 
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Myndighedens 
disponible 
ressourcer i 2014 
(2013) 

2014-budgettet 
33,6 (26) millioner euro 
heraf: 
Den Europæiske Unions tilskud: 13,4 (10,4) millioner euro 
Bidrag fra medlemsstater: 19,6 (15,2) millioner euro 
Bidrag fra observatører: 0,6 (0,4) millioner euro  
Ansatte pr. 31. december 2014 
111 midlertidigt ansatte (93) – fem breve med tilbud om midlertidig 
ansættelse afsendt og accepteret inden den 31. december 2014, men med 
start i de første måneder af 2015 på grund af opsigelsesfrister 
22 kontraktansatte (14) 
22 udstationerede nationale eksperter (17). 

Produkter og 
tjenesteydelser 
i 2014 

 Gennemførelse af 66 offentlige konsultationer (om udkast til 
reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, 
der er udarbejdet i henhold til 
kapitalkravsdirektiv IV/kapitalkravsforordningen, direktivet om 
genopretning og afvikling af banker (BRRD), forordningen om markeder 
for finansielle instrumenter (MiFIR), forordningen om europæisk 
markedsinfrastruktur (EMIR), direktivet om betalingskonti (PAD), 
realkreditdirektivet (MCD) og direktivet om finansielle konglomerater 
(FICOD)) og afholdelse af 32 offentlige høringer6.  

 Forelæggelse for Europa-Kommissionen til endelig godkendelse af 
22 udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og 10 udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske standarder (inklusive mandater 
vedrørende bankernes egenkapital, kreditrisiko, markedsrisiko, likviditet 
og forrentning inden for de lovgivningsmæssige rammer af 
kapitalkravsdirektiv IV/kapitalkravsforordningen samt flere mandater 
under direktivet for genopretning og afvikling efter krisen).  

 Udfærdigelse af 17 retningslinjer (om forskellige emner såsom scenarier 
for katastrofeberedskabsplaner, indsamling af data om højtlønnede og 
internetbetalingers sikkerhed) og en henstilling til nationale 
kompetente myndigheder (om brugen af ID-koder til identifikation af 
juridiske enheder - Legal Entity Identifier). 

 Koordinering af den EU-dækkende stresstest for 2014, der havde til 
formål at vurdere 123 EU-bankers modstandsdygtighed over for 
ugunstige økonomiske udviklinger med henblik på at få kendskab til de 
tilbageværende svage punkter, fuldføre saneringen af banksektoren i EU 
og øge tilliden. EBA har endvidere udviklet en fælles metodologi og 
spillet en vigtig rolle med hensyn til at sikre dækkende, 
sammenhængende og sammenlignelig offentliggørelse af resultaterne. 

 Udfærdigelse af 13 udtalelser til Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet og et teknisk råd til Europa-Kommissionen om et filter for 
gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen 
kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser. 

 Vedtagelse af en formel henstilling til Bulgariens Nationalbank (BNB) og 
den bulgarske indskudsgarantifond (BDIF) om, at de overtræder EU-
lovgivningen (artikel 1, stk. 3, litra i), og artikel 10 i direktivet om 
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indskudsgarantiordninger — indskudsgarantiordningsdirektivet). 
 Udfærdigelse af tre breve med bemærkninger til IASB (om den 

begrebsmæssige ramme for finansiel rapportering, om offentliggørelsen 
af oplysninger og om regnskaber for dynamisk risikostyring) og to breve 
med bemærkninger om revision rettet til IAASB (om den foreslåede 
strategi for 2015-2019 og det foreslåede arbejdsprogram for 2015-
2016). 

 En afsluttet peerevaluering om implementeringen af EBA's 
retningslinjer for risici i forbindelse med kreditkoncentration. 

 Anvendelse, ajourføring og forbedring af værktøjet "Spørgsmål og Svar" 
på EBA's websted for institutioner, tilsynsførende og andre 
interessenter. 

 Udgivelse af 23 tematiske rapporter inden for forskellige områder af 
EBA's ekspertise (herunder rapporter om sammenhængen i bankers 
risikovægtede aktiver, forbrugertendenser, resultaterne af Basel II-
tilsynet, bankers likviditet, benchmarking af genopretningsplaner, 
afstemning af statistisk og tilsynsmæssig rapportering samt fradrag af 
egne midler i nettopensioner/-aktiver). 

 Udfærdigelse af halvårlige banksektorrapporter og tværsektorielle 
rapporter om risici, kvartalsrisikotavler, ugentlig rapportering om 
europæiske bankers likviditet og finansieringsbetingelser samt om 
indikatorer for bankmarkedet, regelmæssige opdateringer om risici og 
sårbarheder til EU-institutioner og -organer. 

 Omfattende arbejde med regelmæssig tematisk analyse af en række 
områder, herunder færdiggørelsen af arbejdet med hensyn til ensartede 
resultater for risikovægtede aktiver. 

 Aktiv deltagelse i møder og aktiviteter i kollegierne af tilsynsførende, 
herunder fremme og overvågning af tilsynssamarbejdet i kollegierne og 
bistand i forbindelse med oprettelse af afviklingskollegier. 

 Arbejde i relation til Euribor og benchmarkrelaterede emner, der 
gennemføres sammen med ESMA, herunder overvågning af 
gennemførelsen af henstillingerne til Euribor-EBF (offenliggjort i 
februar 2014), og arbejde med dataindsamling og en mulig udformning 
af en transaktionsbaseret Euribor, der repræsenterer EU-bankernes 
ikke-sikrede omkostninger til engrosfinansiering. 

 Årlig vurdering af bankernes implementering af søjle 3-
offentliggørelseskrav. 

 Bidrag til Baselkomitéen for Banktilsyns "Regulatory Consistency 
Assessment Programme" (RCAP). 

 Formandskabet for Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder (ESA'er) med fokus på tværsektorielle risici, 
herunder risici vedrørende forretningsskik, og forbrugerbeskyttelse. 
 For så vidt angår ESA'ernes fælles arbejde på 

forbrugerbeskyttelsesområdet blev der fokuseret på udviklingen af 
reguleringsmæssige produkter, jf. mandatet i lovgivningen om 
sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til 
detailinvestorer (PRIIP'er), offentliggørelse af et diskussionsoplæg 
om dokumenter med central investorinformation (KID), 
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færdiggørelse af fælles retningslinjer for klagebehandling, udstedelse 
af en påmindelse til de finansielle institutioner om "egeninvestering", 
dvs. udbud af deres egne instrumenter til deres detailkunder, 
udstedelse af fælles principper om tilsyn og styring og afholdelse af 
den anden fælles forbrugerbeskyttelsesdag. 

 For så vidt angår ESA'ernes fælles arbejde med tværsektorielle risici blev 
der udarbejdet to fælles rapporter om identifikation af vigtige 
tværsektorielle risici og sårbarheder i EU's finansielle system. 

 For så vidt angår ESA'ernes fælles arbejde med finansielle 
konglomerater, blev der færdiggjort retningslinjer for konsekvens i 
tilsynspraksisser vedrørende finansielle konglomerater, og der blev 
offentliggjort en årlig liste over identificerede finansielle konglomerater. 

 Ledelse af ESA'ernes drifts- og sekretærbistand til klagenævnet for 
ESA'erne. 

 Levering af input og bidrag til Europa-Kommissionens revision af Det 
Europæiske Finanstilsynssystem sammen med de andre ESA'er og input 
til Den Europæiske Revisionsrets revision af EBA og dens performance i 
forbindelse med etableringen af de nye ordninger for regulering og 
tilsyn. 

 Afholdelse og koordinering af 19 seminarer og uddannelsesaktiviteter 
for ansatte i EU's nationale tilsynsmyndigheder (hvoraf fire blev 
gennemført i fællesskab med de andre ESA'er). Værtskab for en juridisk 
workshop for politiske beslutningstagere, tilsynsførende og jurister og 
afholdelse af den tredje workshop om politisk forskning for økonomer, 
tilsynsførende og akademikere for at drøfte, hvordan man kan måle 
bankers risikograd på en konsekvent måde. 

 Fjorten møder i tilsynsrådet (otte fysiske møder, seks telekonferencer), 
seks møder i styrelsesrådet (alle fysiske møder) og syv møder i 
interessentgruppen for banker (to af disse møder sammen med 
tilsynsrådet). 

 Overensstemmelse med stillingsfortegnelsen (EBA offentliggjorde 
69 stillingsopslag (41 midlertidigt ansatte, 9 kontraktansatte og 
19 udstationerede nationale eksperter), som førte til 1 850 ansøgninger 
og samtaler med 173 ansøgere i 2014; der blev ikke indgivet klager til 
EBA's administrerende direktør eller Ombudsmanden). 

 Yderligere forbedring af administrationen af og gennemsigtigheden i 
ansættelsesprocedurerne. 

 Fra januar 2014 indførelse af en procedure, der indebærer, at nye 
medarbejdere skal afgive en erklæring om interessekonflikt, inden de 
påbegynder deres kontrakt.  

 Yderligere forbedring af introduktionskurserne for nye ansatte. 
 Fastlæggelse og gennemførelse af en politik for praktikantophold og 

ansættelse af de første praktikanter i december 2014 med start i 2015. 
 Revision af sprogundervisningen for de ansatte med fokus på 

omkostningseffektivitet og forsvarlig økonomisk forvaltning. 
 Indførelse af flekstidsordninger for EBA's personale, herunder software 

og tilhørende procedurer; i kraft siden april 2014. 
 Yderligere ændringer og forbedringer med hensyn til Allegro 
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(ændringer, der afspejler Europa-Kommissionens generelle 
gennemførelsesbestemmelser om personalebedømmelse, forenkling af 
bedømmelsesrapporten, besked pr. e-mail, ændringer til 
bestemmelserne om tjenesterejser i weekenden, sygefravær med og 
uden lægeerklæring — dette fravær skal fremover ikke registreres af de 
ansatte, men af afdelingen for menneskelige ressourcer). 

 Budgetgennemførelsesgrad på 99,8 % for 2014-budgettet. 
 Behandling af 469 finansielle transaktioner vedrørende forpligtelser og 

2 711 finansielle transaktioner vedrørende betalinger.  
 Forbedrede statistikker for betalingsfrister og ingen morarenter.  
 Implementering af forbedrede budgetovervågnings- og 

rapporteringsredskaber.  
 Afholdelse af flere kurser om det finansielle kredsløb og reglerne for 

offentlige indkøb. 
 Vellykket afslutning af 12 offentlige indkøbsprocedurer - alle 

gennemført i overensstemmelse med EU's regler for offentlige indkøb. 
 Fornyelse af 29 kontrakter, der oprindelig blev undertegnet i 2013 for 

en periode på 12 måneder. 
1 Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici  
2 Den nationale tilsynsmyndighed. 
3 Den Europæiske Centralbank. 
4 Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. 
5 Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed  
6 Nogle offentlige høringer omfattede mere end ét reguleringsmæssigt forslag fra EBA. 

Kilde: Myndigheden. 
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11. Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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