
BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for 
regnskabsåret 2015 med centrets svar

(2016/C 449/23)

INDLEDNING

1. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (herefter »centret« eller »EMCDDA«), der 
ligger i Lissabon, blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 (1). Centrets væsentligste opgave er at indsamle, 
analysere og formidle oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug for at udarbejde og offentliggøre oplysninger på 
europæisk plan, som er objektive, pålidelige og sammenlignelige. Oplysningerne skal anvendes til analyse af 
narkotikaefterspørgslen og af, hvordan den og andre negative fænomener i relation til narkotikamarkedet generelt kan 
begrænses.

2. Tabellen viser centrets nøgletal (2).

Tabel

Centrets nøgletal

2014 2015

Budget (millioner euro) (1) 15,7 18,5

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 101 100

(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 36 af 12.2.1993, s. 1. Denne forordning og ændringerne hertil blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1920/2006 (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1).

(2) Nærmere oplysninger om centrets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.emcdda.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.emcdda.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 vurderingen 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 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 akademiets årsregnskab for det regnskabsår, 
der afsluttedes den 31. december 2015, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.
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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).



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

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

12. I 2012 underskrev centret en rammeaftale med et maksimumsbeløb på 250 000 euro med henblik på indgåelse af 
specifikke kontrakter. Beløbet var angivet i udbudsbekendtgørelsen. Centret overholdt imidlertid ikke dette loft. Ved 
udgangen af 2015 var der i alt afholdt 382 181 euro i betalinger under denne aftale, dvs. at det var overskredet med 50 %. 
De betalinger, der er afholdt ud over loftet, tyder på, at centrets procedure for overvågning af rammeaftaler bør forbedres.

OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS BEMÆRKNINGER

13. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på de bemærkninger, Retten fremsatte 
sidste år, vises i bilaget.

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

På Revisionsrettens vegne

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Formand 
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BILAG

Opfølgning på sidste års bemærkninger

År Rettens bemærkning
Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/i gang/ikke igangsat/ikke 
relevant)

2014

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under 
afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 673 534 euro eller 26 % 
(2013: 217 061 euro eller 9 %). De skal hovedsagelig anvendes til en 
fremskyndet implementering af den flerårige IKT-strategi. Midlerne 
var oprindelig afsat til lønforhøjelser, men en afgørelse fra EU- 
Domstolen betød, at de ikke skulle bruges alligevel.

Ikke relevant
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CENTRETS SVAR

12. I henhold til de gældende budgetregler blev det nævnte beløb angivet som et skøn i den udbudsbekendtgørelse, som 
blev offentliggjort i forbindelse med det pågældende udbud. Rammekontrakten, som blev indgået efter denne 
udbudsprocedure, hverken nævnte dette beløb eller angav nogen øvre tærskelværdi.

EMCDDA har afsluttet denne kontrakt og iværksat en ny udbudsprocedure vedrørende de pågældende tjenesteydelser. 
Centret underskrev kontrakten i juli 2016. Ydermere har centret indført en særlig procedure for at forbedre den centrale 
planlægning og overvågning af udbud, herunder rammekontrakter. 
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