
BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for 
regnskabsåret 2015 med instituttets svar

(2016/C 449/35)

INDLEDNING

1. Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (herefter »instituttet« eller »Eurofound«), som ligger 
i Dublin, blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 (1). Instituttet skal bidrage til planlægning og 
tilvejebringelse af bedre leve- og arbejdsvilkår i Unionen gennem udvikling og udbredelse af viden inden for dette område.

2. Tabellen viser instituttets nøgletal (2).

Tabel

Instituttets nøgletal

2014 2015

Budget (millioner euro) 21,5 21,2

Ansatte i alt pr. 31. december (1) 111 111

(1) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: instituttets data.

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 instituttets 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 instituttets 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 instituttet, 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 139 af 30.5.1975, s. 1.
(2) Nærmere oplysninger om instituttets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.eurofound.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.eurofound.europa.eu/


a) Ledelsens ansvar med hensyn til instituttets 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 instituttets årsregnskab, når instituttets 
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 instituttets 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 instituttets 
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. I forbindelse 
med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog Retten det revisionsarbejde, der er udført af uafhængige 
eksterne revisorer i relation til agenturets 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 instituttets 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 organets 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 til 2016 under afsnit III (aktionsudgifter), nemlig 2 135 164 
euro eller 31,2 % (2014: 3 814 156 euro eller 53,7 %). Disse fremførsler vedrørte primært flerårige projekter, der 
gennemføres planmæssigt.

OPFØLGNING PÅ DE SENESTE ÅRS BEMÆRKNINGER

13. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på de bemærkninger, Retten har 
fremsat de seneste 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 de seneste års bemærkninger

År Rettens bemærkning
Korrigerende foranstaltning

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

2013

Instituttet indledte sit arbejde i 1975 og har hidtil fungeret på basis 
af korrespondance og udveksling med værtsmedlemsstaten. Der er 
imidlertid ikke indgået en dækkende hjemstedsaftale mellem 
instituttet og medlemsstaten. En sådan aftale ville gøre de vilkår, 
som instituttet og dets ansatte arbejder under, mere gennemsigtige.

Afsluttet

2014

I 2014 blev der samlet set indgået forpligtelser for 99,7 % af 
bevillingerne, hvilket tyder på, at forpligtelserne blev indgået 
rettidigt. En stor del af de forpligtede bevillinger under afsnit III 
(aktionsudgifter) blev imidlertid fremført til 2015, nemlig 
3 814 156 euro eller 53,7 % (2013: 3 375 781 euro eller 48,6 %). 
Disse fremførsler vedrørte primært flerårige projekter, for hvilke 
aktiviteterne blev gennemført og betalingerne afholdt i henhold til 
tidsplanen, og et flerårigt projekt, hvor gennemførelsen blev 
fremrykket til 2014, men hvor betalingerne først skulle afholdes i 
2015.

Ikke relevant

2014

Ifølge den EU-personalevedtægt, der trådte i kraft i 2005, må 
fremtidige vederlag for tjenestemænd, der er rekrutteret inden den 
5. august 2005, ikke være mindre end under den tidligere EU- 
personalevedtægt. Rettens revision viste, at dette ikke var overholdt, 
og at det havde ført til, at 20 af de 75 tjenestemænd, der gjorde 
tjeneste på dette tidspunkt, i alt havde fået udbetalt 128 735 euro for 
lidt i perioden 2005 til 2014. På instituttets regnskab er der opført 
en hensættelse svarende til dette beløb.

Afsluttet
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INSTITUTTETS SVAR

13. Eurofound noterer sig Revisionsrettens bemærkning. Vi glæder os over analysen af begrundelserne for fremførslerne, 
der hovedsagelig skyldes, at flerårige projekter er blevet gennemført som planlagt. 
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