
RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2016 med byråns svar

(2017/C 417/39)

INLEDNING

1. Europeiska byrån för GNSS (det globala systemet för satellitnavigering) (GSA, nedan kallad byrån), som flyttade från 
Bryssel till Prag den 1 september 2012 (1), inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/ 
2010 (2) som upphävde rådets förordning (EG) nr 1321/2004 (3) om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de 
europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 (4). Den europeiska tillsynsmyndighet för GNSS som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 1321/ 
2004 tog den 1 januari 2007 officiellt över alla de uppgifter som det gemensamma företaget Galileo tidigare hade haft och 
fortsätter att sköta dem som ”Europeiska byrån för GNSS” inom ramen för förordning (EU) nr 912/2010 i dess ändrade 
lydelse. Dessutom har kommissionen anförtrott byrån driften av det europeiska systemet för navigering genom geostationär 
överlappning (Egnos) genom ett delegeringsavtal.

2. Tabellen visar nyckeltal för byrån (5).

Tabell

Nyckeltal för byrån

2015 2016

Budget (miljoner euro) (1) 363,8 626,4

Personalstyrka totalt den 31 december (2) 139 160

(1) Budgetsiffrorna bygger på betalningsbemyndiganden.
(2) Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från byrån.

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en 
bedömning av nyckelkontroller i byråns system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från 
andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4. Vi har granskat

a) byråns räkenskaper, som består av årsredovisningen (6) och rapporterna om budgetgenomförandet (7) för det budgetår 
som slutade den 31 december 2016,
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(1) Beslut 2010/803/EU fattat i samförstånd mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar (EUT L 342, 28.12.2010, s. 15).
(2) EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.
(3) EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.
(4) EUT L 196, 24.7.2008, s. 1.
(5) Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: https://www.gsa.europa.eu/.
(6) Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotill-

gångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.
(7) Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de 

förklarande noterna.

https://www.gsa.europa.eu/


b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en 
rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de 
redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna 
redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6. Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 
i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 
i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8. I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och byråns budgetförordning ansvarar ledningen för att 
upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den 
offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att 
utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram 
årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen 
ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer 
regelverket. Byråns ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är 
lagliga och korrekta.

9. När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma byråns förmåga att fortsätta verksamheten, 
upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för 
räkenskaperna.

10. Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11. Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida byråns räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och 
huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en 
revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till 
Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa 
kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.
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12. En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information 
i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder 
grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för 
att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13. När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer byråns förfaranden för att ta ut 
avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14. När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. 
Revisionen omfattar alla betalningar som inte är förskott vid den tidpunkt de görs. Förskott granskas när mottagarna av 
medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och byrån har godkänt underlagen och reglerat 
förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15. När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende 
externa revisorn har utfört avseende byråns räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (1).

Övrigt

16. Utan att det påverkar revisionsuttalandet vill vi påpeka att Förenade kungariket den 29 mars 2017 meddelade 
Europeiska rådet sitt beslut att lämna Europeiska unionen. En överenskommelse om villkoren för utträdet ska förhandlas 
fram. Byrån driver både säkerhetsövervakningscentrumet för Galileo och markstationer för Galileo på Förenade 
kungarikets territorium. Förenade kungarikets ställning härvidlag har ännu inte fastställts.

17. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

18. I en granskningsrapport från november 2016 konstaterade Europeiska kommissionens tjänst för internrevision att 
det inte hade gjorts någon årlig riskbedömning av hela byrån 2016 och att de betydande risker som byrån löper inte 
omnämns i dess planeringsdokument eller verksamhetsrapporter. Tjänsten för internrevision noterade också att den 
terminologi som används i de olika delarna av resultatmätningssystemet inte är enhetlig, vilket påverkar resultatövervak-
ningen negativt. Byrån och tjänsten för internrevision har enats om en plan för korrigerande åtgärder.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

19. Andelen överföringar av gjorda åtaganden var hög inom avdelning II (administrativa utgifter) – 2,8 miljoner euro 
eller 46 % (2015: 2,5 miljoner euro eller 42 %). De gäller främst it-tjänster som levererades 2016 och som inte hade 
fakturerats.
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(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).



ÖVRIGA KOMMENTARER

20. Den 15 december 2016 ingick byrån ett ramavtal om utnyttjandet av satellitnavigeringssystemet Galileo under 
perioden 2017–2027 till ett belopp av 1,5 miljarder euro. Kontraktet tilldelades via ett förfarande för offentlig upphandling. 
En av anbudsgivarna ifrågasätter resultatet av upphandlingsförfarandet och har väckt talan mot byrån vid Europeiska 
unionens domstol. Domstolens dom kommer att avgöra lagligheten och korrektheten i upphandlingsförfarandet för 
ramavtalet och i alla tillhörande särskilda kontrakt och framtida betalningar. Man räknar med att de första betalningarna ska 
göras 2017.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

21. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från 
tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som 
ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 19 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande 

C 417/244 SV Europeiska unionens officiella tidning 6.12.2017



BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

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

2014 De materiella anläggningstillgångarna (bokfört värde efter avskriv-
ningar: 1,0 miljon euro) är inte försäkrade. Pågår

2015

Den senaste valideringen av redovisningssystemet gjordes 2012. Den 
validering som utlovades efter de stora förändringar av processer 
och informationsflöde som förväntades genomföras efter byråns 
flytt har inte gjorts. Den nya revisorn planerar att göra nästa 
validering 2020.

Pågår

2015
Byrån har infört kontinuitetsplaner för skyddsobjekt i Frankrike, 
Storbritannien och Nederländerna. Men det finns ingen kontinu-
itetsplan för huvudkontoret i Prag eller för byrån som helhet.

Pågår

2015

Byråns rapport om budgetgenomförandet som vi har granskat är 
inte lika detaljerad som rapporterna från de flesta övriga byråer, 
vilket visar att det behövs tydliga riktlinjer för byråernas 
budgetrapportering.

Har genomförts

2015

Andelen överföringar av gjorda åtaganden var hög inom avdelning II 
(administrativa utgifter) – 2,5 miljoner euro eller 42 % (2014: 
3,4 miljoner euro eller 54 %). Överföringarna gällde främst tjänster 
som hade levererats 2015 men för vilka fakturorna inte kom förrän 
2016 och några it-kontrakt på stora belopp och ett riskbedöm-
ningskontrakt som undertecknades i slutet av 2015. Dessa projekt, 
som ursprungligen planerades till 2016, inleddes 2015 för att man 
skulle utnyttja medel som hade frigjorts tack vare besparingar på 
andra budgetposter.

e.t.

2015

Byrån antog sitt årliga arbetsprogram först i mars 2015 och har 
fortfarande inte antagit sitt fleråriga arbetsprogram för 2014–2020. 
Om centrala planeringsdokument antas sent finns det en risk för att 
byrån inte uppnår sina mål.

Pågår (1)

2015 Byrån hade en hög personalomsättning under 2015 – 14 anställda 
slutade och 26 började (2). Pågår

(1) Beslutet om antagande av byråns programdokument 2017–2020 fattades den 28 mars 2017.
(2) Åtta anställda slutade och 24 började arbeta på byrån 2016.
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BYRÅNS SVAR

18. Byrån har genomfört de slutsatser som tjänsten för internrevision dragit när det gäller riskhantering. Särskilt har 
byrån under fjärde kvartalet 2016 färdigställt en policy och ett förfarande för hantering av verksamhetsrisker. Byrån har 
nämnder för hantering av verksamhetsrisker som sammanträder varje kvartal och ser över och uppdaterar registret över 
verksamhetsrisker. När de första resultaten av denna process är klara tas de verksamhetsrisker som man enats om med 
i bilaga VIII till det preliminära samlade programdokumentet för 2018–2020 som styrelsen beslutade om i januari 2017. 
När det gäller att förbättra resultathanteringen genomför byrån de slutsatser som tjänsten för internrevision dragit, särskilt 
genom att under första kvartalet 2017 slutföra en process för framtagande och rapportering av resultatindikatorer och 
inlemma den i det samlade programdokumentet.

19. Det bör noteras att andelen överföringar som förfallit är mycket liten (0,7 procent för alla budgetposter under 2016). 
Byrån anser att detta säger betydligt mer om budgetförvaltningen än andelen överföringar i sig, som oundvikligen blir hög 
på grund av byråns operativa natur och faktureringsperioderna för ett stort antal administrativa kontrakt av högt värde och 
därför motsvarar många planerade överföringar, i motsats till oplanerade.

20. Byrån välkomnar revisionsrättens beslut att i detta skede inte ingripa i de domstolsförfaranden som nämns 
i domstolens publikation. Ansökan meddelades byrån den 13 juli 2017 under nummer T-99/17 – Eutelsat mot Europeiska 
byrån för GNSS. 
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