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INLEDNING 

1. Europeiska bankmyndigheten (nedan kallad myndigheten) ligger i London och inrättades 

genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/20101. Myndighetens 

uppgift är att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög 

kvalitet för reglering och tillsyn, att bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande 

unionsakter, att stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar till olika 

behöriga myndigheter, att övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sitt 

behörighetsområde och att främja skyddet av insättare och investerare2

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN 

. 

2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 

granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i myndighetens 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 

granskat 

a) myndighetens 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 331, 15.12.2010, s. 12. 

2 I bilaga II sammanfattas myndighetens 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 myndigheten som ger en 

rättvisande bild och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta5

(a) I ledningens ansvar för myndighetens 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. Den verkställande direktören godkänner 

myndighetens 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 myndighetens 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 myndighetens 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 myndighetens 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 myndighetens budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av 

kommissionens räkenskapsförare. 

                                                      

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 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 uttalanden. 

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN 

11. Andelen överföringar av gjorda åtaganden inom avdelning II (administrativa utgifter) var 

stor – 3 431 070 euro, dvs. 48 % (2013: 1 974 511 euro, dvs. 35 %) – och gällde främst 

myndighetens flytt till nya lokaler i mitten av december 2014.  

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER 

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

revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilaga I

 

. 

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 förra årets kommentarer 

År Revisionsrättens kommentar 
Genomförande av korrigerande åtgärder 

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

2012 

För att täcka högre skolutgifter ger myndigheten ett utbildningsbidrag utöver 
tjänsteföreskrifternas utbildningstillägg1 till anställda med barn i primär- eller sekundärskola. 
Utbildningsbidragen uppgick 2012 till totalt cirka 76 000 euro. De omfattas inte av 
tjänsteföreskrifterna och är därför oriktiga. 

Pågår2 

2013 

Under 2013 var andelen gjorda åtaganden 90 % jämfört med 89 % 2012, och den låg mellan 87 % 
under avdelning I (personalutgifter), 98 % under avdelning II (administrativa utgifter) och 92 % 
under avdelning III (driftsutgifter). Åtagandegraden under avdelning I påverkades negativt av 
domstolens beslut mot indexering av personalens löner för perioden 1 juli 2011 till 30 juni 2013 
(1,8 miljoner euro). 

e.t. 

2013 

Även om andelen överföringar minskade betydligt till 3 876 564 euro (17 %) jämfört med 
6 547 808 euro (36 %) förra året var andelen överföringar av gjorda åtaganden fortfarande relativt 
stor under avdelning II – 1 974 511 euro (35 %) och under avdelning III – 1 651 203 euro (36 %). 
Överföringarna beror främst på den planerade upphandlingen av it-infrastruktur och it-tjänster för 
vilka kontrakt ingicks som planerat i december 2013 och de tillhörande tjänsterna kommer att 
levereras under 2014. 

e.t. 

1 I artikel 3 i bilaga VII anges att bidraget ska vara dubbelt så stort som grundtillägget på 252,81 euro = 505,62 euro. 
2 Vid utgången av 2014 hade myndigheten ingått kontrakt med 15 av de 17 skolor som personalens barn gick i. 
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Bilaga II 

Europeiska bankmyndigheten  

(London) 

Behörighet och verksamhet 

Unionens 
behörighetsområde 
enligt fördraget  
(artiklarna 26 och 
114 i EUF-fördraget)  

Artikel 26 
"1. Unionen ska besluta om åtgärder i syfte att upprätta den inre marknaden 
eller säkerställa dess funktion i enlighet med tillämpliga bestämmelser i 
fördragen.  
2. Den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri 
rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med 
bestämmelserna i fördragen.  
3. Rådet ska genom beslut på förslag från kommissionen fastställa de 
riktlinjer och villkor som är nödvändiga för att säkerställa väl avvägda 
framsteg inom alla berörda sektorer." 
Artikel 114 
"1. Om inte annat föreskrivs i fördragen ska följande bestämmelser tillämpas 
för att nå de mål som anges i artikel 26. Europaparlamentet och rådet ska i 
enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört 
Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för tillnärmning av 
sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som 
syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. 

Myndighetens 
behörighet 
(Europaparlamentets 
och rådets 
förordning (EU) 
nr 1093/2010) 
(Europaparlamentets 
och rådets 
förordning (EU) 
nr 1022/2013 om 
ändring av 
förordning (EU) nr 
1093/2010) 

Mål 
a) Förbättra den inre marknadens funktion, särskilt genom reglering och 

tillsyn på en sund, verkningsfull och enhetlig nivå. 
b) Säkerställa finansmarknadernas integritet, transparens, effektivitet och 

korrekta funktion. 
c) Stärka den internationella samordningen av tillsynen. 
d) Förebygga tillsynsarbitrage och främja likvärdiga konkurrensvillkor. 
e) Säkerställa att tagandet av kreditrisker och andra risker regleras och 

övervakas på lämpligt sätt. 
f) Stärka konsumentskyddet. 
Uppgifter 
a) Bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög 

kvalitet för reglering och tillsyn. 
b) Utarbeta och hålla uppdaterad en europeisk tillsynshandbok om tillsyn 

över finansiella institut i unionen i sin helhet. 
c) Bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter. 
d) Underlätta delegering av uppgifter och ansvar till olika behöriga 

myndigheter. 
e) Samarbeta nära med Europeiska systemrisknämnden (ESRB)1. 
f) Organisera och genomföra inbördes utvärderingar av behöriga 



 2 

ADB057211SV04-15PP-CH050-15APCFIN-RAS-EBA_2014-TR.docx 8.9.2015 

myndigheter. 
g) Övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sitt 

behörighetsområde. 
h) Genomföra ekonomiska analyser av marknaden för att ge vägledning till 

utförandet av myndighetens arbetsuppgifter. 
i) Främja skyddet av insättare och investerare. 
j) Verka för enhetligt och konsekvent fungerande tillsynskollegier, 

övervakning, bedömning och mätning av systemrisker och till utveckling 
och samordning av planer för återhämtning, rekonstruktion och 
avveckling, sörja för en hög skyddsnivå för insättare och investerare i 
hela unionen och utveckla metoder för rekonstruktion och avveckling av 
fallerande finansiella institut samt en bedömning av behovet av lämpliga 
finansieringsinstrument.  

k) Fullgöra varje annan specifik uppgift som anges i denna förordning eller i 
andra lagstiftningsakter.  

l) Offentliggöra och regelbundet uppdatera information som rör dess 
verksamhetsområde på den egna webbplatsen.  

Organisation Tillsynsstyrelsen 
Sammansättning: ordföranden, en företrädare för varje medlemsstat 
(ordföranden för den nationella tillsynsmyndigheten2), kommissionen, ECB3, 
ESRB, Eiopa4 och Esma5. 
Styrelsen 
Sammansättning: ordföranden och sex andra ledamöter av tillsynsstyrelsen.  
Ordförande 
Utses av tillsynsstyrelsen. 
Verkställande direktör 
Utses av tillsynsstyrelsen. 
Överklagandenämnden 
Gemensamt organ för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. 
Extern revision 
Europeiska revisionsrätten. 
Myndighet som beviljar ansvarsfrihet 
Europaparlamentet. 
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Medel till 
myndighetens 
förfogande 2014 
(2013) 

Budget för 2014: 
33,6 (26) miljoner euro 
varav 
bidrag från Europeiska unionen: 13,4 (10,4) miljoner euro, 
bidrag från medlemsstaterna: 19,6 (15,2) miljoner euro, 
bidrag från observatörer: 0,6 (0,4) miljoner euro. 
Personalstyrka den 31 december 2014 
111 tillfälligt anställda (93) – av vilka fem erbjudanden om anställning hade 
skickats ut och godkänts före den 31 december 2014, med startdatum under 
de första månaderna av 2015 på grund av uppsägningstider. 
22 kontraktsanställda (14). 
22 utstationerade nationella experter (17). 

Produkter och 
tjänster 2014 

 Höll 66 offentliga samråd (om förslag till tekniska standarder för tillsyn 
och tekniska standarder för genomförande enligt det fjärde 
kapitalkravsdirektivet/kapitalkravsförordningen, direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion av banker, förordningen om 
marknader för finansiella instrument, förordningen om Europas 
marknadsinfrastrukturer, direktivet om betalningskonto, direktivet om 
bostadslåneavtal och direktivet om finansiella konglomerat) och 
organiserade 32 offentliga utfrågningar6.   

 Lämnade in 22 förslag till tekniska standarder för tillsyn och 10 förslag 
till tekniska standarder för genomförande till Europeiska kommissionen 
för slutligt godkännande (däribland mandat om bankers egna medel, 
kreditrisk, marknadsrisk, likviditet och ersättning enligt den rättsliga 
ramen för det fjärde kapitalkravsdirektivet/kapitalkravsförordningen, 
samt flera mandat enligt direktivet om återhämtning och rekonstruktion 
av banker). 

 Utfärdade 17 riktlinjer (om olika ämnen, t.ex. återhämtningsplan, 
datainsamling för höginkomsttagare eller internetbetalningars säkerhet) 
och en rekommendation till nationella behöriga myndigheter (om 
användningen av identifieringskod för juridiska personer). 

 Samordnade 2014 års stresstest över hela EU för att bedöma 123 EU-
bankers motståndskraft mot en negativ ekonomisk utveckling för att 
förstå vilken sårbarhet som kvarstår, avsluta saneringen av EU:s 
banksektor och öka förtroendet. Myndigheten utvecklade dessutom en 
gemensam metod och spelade en viktig roll när det gällde att garantera 
heltäckande, konsekvent och jämförbar information om resultaten. 

 Överlämnade 13 yttranden till kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet och ett tekniskt råd till Europeiska kommissionen om tillsynsfilter 
för vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen 
kreditrisk avseende derivatskulder. 

 Antog en formell rekommendation riktad till Bulgariens nationella bank 
och Bulgariens insättningsgarantifond och angav att de bryter mot EU-
lagstiftningen (artikel 1.3 i och artikel 10 i direktivet om 
insättningsgarantisystem). 

 Överlämnade tre kommentarer till IASB (om begreppsramen för 
finansiell rapportering, offentliggörande och redogörelse för dynamisk 
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riskhantering) och två kommentarer om revision till IAASB (om den 
föreslagna strategin för 2015–2019 och det föreslagna 
arbetsprogrammet för 2015–2016). 

 Avslutade en sakkunnigbedömning av genomförandet av myndighetens 
riktlinjer om kreditkoncentrationsrisker. 

 Tillämpade, underhöll och förbättrade verktyget för frågor och svar om 
det gemensamma regelverket på myndighetens webbplats för 
institutioner, tillsynsmyndigheter och andra intressenter. 

 Utfärdade 23 tematiska rapporter på olika områden för myndighetens 
expertkunskaper (bland annat rapporter om enhetligheten i bankers 
riskvägda tillgångar, konsumenttrendrapporter, rapport om resultaten 
av Baseltillsynen, rapporter om bankers likviditet, rapport om 
riktmärkning av återhämtningsplaner, rapport om avstämning av 
statistisk rapportering och tillsynsrapportering och rapport om avdrag 
från kapitalbasen av nettopensioner/nettotillgångar). 

 Utarbetade halvårsrapporter och sektorsövergripande riskrapporter om 
banksektorn, kvartalsvisa riskpaneler (risk dashboards), veckorapporter 
om likviditet och finansieringsvillkor för europeiska banker och om 
marknadsindikatorer för banker och regelbundna uppdateringar om 
risker och sårbarhet till EU:s institutioner och organ.  

 Utförde omfattande arbete i den regelbundna tematiska analysen av ett 
antal områden, däribland färdigställande av arbetet med utfallens 
enhetlighet i riksvägda tillgångar. 

 Deltog aktivt i möten och aktiviteter som anordnades av nationella 
tillsynskollegier, bland annat främjande och övervakning av 
tillsynssamarbete i kollegierna samt stöd i processen för att inrätta 
rekonstruktionskollegier. 

 Utförde arbete med Euribor och riktmärkningsrelaterade frågor 
tillsammans med Esma, däribland övervakning av genomförandet av 
rekommendationerna till Euribor-EBF (som offentliggjordes i februari 
2014) och arbetet med datainsamling och en potentiell utformning av 
transaktionsbaserade Euribor som utgör EU-bankers kostnad för 
refinansiering utan säkerhet. 

 Årlig bedömning av bankernas genomförande av upplysningskravet i 
tredje pelaren. 

 Bidrag till Baselkommitténs program konsekventa bedömningsregler för 
banktillsyn. 

 Ordförande i den gemensamma kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna, med inriktning på sektoröverskridande risker, 
däribland affärsrisk, och konsumentskydd. 

 När det gäller europeiska tillsynsmyndigheters gemensamma arbete 
med konsumentskydd låg fokus på att utarbeta tillsynsprodukter 
enligt mandatet i lagstiftningen för paketerade och 
försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP), offentliggöra ett 
diskussionsunderlag om centrala informationsdokument, färdigställa 
gemensamma riktlinjer för hantering av klagomål, utfärda en 
påminnelse till finansiella institut om egenförsäljning, dvs. försäljning 
av egna instrument till privatkunder, utfärda gemensamma principer 
för produkttillsyn och produktstyrning och anordna en andra 
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gemensam konsumentskyddsdag. 
 När det gäller europeiska tillsynsmyndigheters gemensamma arbete 

med sektorsövergripande risker utarbetades två gemensamma 
rapporter om identifiering av centrala sektorsövergripande risker och 
sårbara delar i EU:s finansiella system. 

 När det gäller europeiska tillsynsmyndigheters gemensamma arbete 
med finansiella konglomerat färdigställdes riktlinjerna om enhetliga 
tillsynsmetoder för finansiella konglomerat och offentliggjordes en årlig 
förteckning över identifierade finansiella konglomerat. 

 Ledde de europeiska tillsynsmyndigheternas driftsstöd och 
sekretariatstjänster till överklagandenämnden. 

 Gav input till och bidrog till Europeiska kommissionens revision av 
Europeiska systemet för finansiell tillsyn tillsammans med de andra 
europeiska tillsynsmyndigheterna, och gav input till Europeiska 
revisionsrättens revision av Europeiska bankmyndigheten och om hur 
den lyckats med att införa nya rutiner för reglering och tillsyn. 

 Anordnade och samordnade 19 seminarier och utbildningsaktiviteter för 
personal vid EU:s nationella tillsynsmyndigheter (varav fyra anordnades 
gemensamt med de andra europeiska tillsynsmyndigheterna)och var 
värd för en juridisk workshop för politiker, tillsynsmän och jurister och 
den tredje workshoppen om politikforskning för ekonomer, tillsynsmän 
och akademiker för att diskutera mätningen av bankers risker på ett 
konsekvent sätt. 

 14 sammanträden i tillsynsstyrelsen (åtta fysiska sammanträden och sex 
telefonkonferenser), sex sammanträden i förvaltningsstyrelsen (alla 
fysiska sammanträden) och sju sammanträden i bankintressentgruppen 
(två av dem tillsammans med tillsynsstyrelsen). 

 Alla tjänster i tjänsteförteckningen har tillsatts (myndigheten 
offentliggjorde 69 meddelanden om ledig tjänst (41 tillfälligt anställda, 
nio kontraktsanställda och 19 utstationerade nationella experter; 1 850 
personer sökte och 173 intervjuades under 2014; inga överklaganden 
gjordes till myndighetens verkställande direktör eller ombudsman). 

 Förbättrade förvaltningen och insynen i rekryteringen ytterligare. 
 Införde ett förfarande för redovisning av intressekonflikt för nyanställda 

innan de påbörjade sin anställning från januari 2014. 
 Förbättrade introduktionsutbildningen för nyrekryterad personal 

ytterligare. 
 Fastställde och genomförde en policy för praktikanter; de första 

praktikanterna rekryterades i december 2014 med startdatum under 
2015. 

 Såg över språkutbildningspolicyn för personal som har rätt att gå på 
språkkurs med fokus på kostnadseffektivitet och en sund ekonomisk 
förvaltning. 

 Införde flextid för myndighetens personal, inbegripet mjukvara och 
tillhörande rutiner, vilken gäller sedan april 2014. 

 Gjorde ytterligare ändringar och förbättringar när det gäller Allegro 
(ändringar som speglar Europeiska kommissionens allmänna 
genomförandeförfaranden för personalbedömning, förenkling av 
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resultatbedömningsrapporten, e-brev med meddelanden, ändringar när 
det gäller tjänsteresor på helger, registrering av sjukskrivning med och 
utan intyg – har tagits bort från personalen och ska enbart göras av 
personalavdelningen). 

 Budgetgenomförandet låg på 99,8 % när det gäller 2014 års budget. 
 Hanterade 469 finansiella åtaganden och 2 711 betalningstransaktioner.  
 Förbättrade statistiken för betalningsfrister och orsakade ingen 

dröjsmålsränta.  
 Införde en förbättrad budgetövervakning och förbättrade 

rapporteringsverktyg.  
 Anordnade flera utbildningstillfällen om betalningsgången och 

upphandlingsregler. 
 Genomförde tolv upphandlingar, alla i enlighet med EU:s 

upphandlingsregler. 
 Förnyade 29 kontrakt som ursprungligen undertecknades 2013 för en 

period av 12 månader. 
1 Europeiska systemrisknämnden. 
2 Nationell tillsynsmyndighet. 
3 Europeiska centralbanken. 
4 Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten. 
5 Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 
6 Vissa offentliga utfrågningar omfattade mer än ett av myndighetens tillsynsförslag. 

Källa: Bilagan har tillhandahållits av myndigheten. 
 



European Banking Authority 
   

EBA reply 

 
 

GENOMFÖRANDEORGANETS SVAR 
 
 

11. Genomförandeorganet har tagit del av revisionsrättens rapport. 
 


	Inledning
	Information till stöd för revisionsförklaringen
	Revisionsförklaring
	Ledningens ansvar
	Revisorns ansvar
	Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet
	Uttalande om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna


	KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN
	Uppföljning av tidigare års kommentarer

		2015-10-06T09:59:32+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




