
RAPPORT

om årsredovisningen för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden för budgetåret 2015 
med kontorets svar

(2016/C 449/42)

INLEDNING

1. Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (1) (nedan kallat kontoret) ligger i Alicante och inrättades genom 
rådets förordning (EG) nr 40/94 (2), som har upphävts och ersatts av förordning (EG) nr 207/2009 (3). Kontorets uppdrag är 
att tillämpa unionslagstiftningen om varumärken, mönster och modeller, som ger företagen samma skydd i hela Europeiska 
unionen.

2. Tabellen visar nyckeltal för kontoret (4).

Tabell

Nyckeltal för kontoret

2014 2015

Budget (miljoner euro) (1) 419,6 384,2

Personalstyrka totalt den 31 december (2) 928 998

(1) I budgeten ingår reserven för oförutsedda händelser.
(2) Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från kontoret.

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

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

REVISIONSFÖRKLARING

4. Revisionsrätten har i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt granskat

a) kontorets årsredovisning, som består av räkenskaperna (5) och rapporterna om budgetgenomförandet (6) för det 
budgetår som slutade den 31 december 2015,

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

Ledningens ansvar

5. Ledningen har ansvaret för att upprätta en årsredovisning för kontoret som ger en rättvisande bild och för att de 
underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta (7):

C 449/224 SV Europeiska unionens officiella tidning 1.12.2016

(1) Sedan den 23 mars 2016 kallas kontoret Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och gemenskapsvarumärken 
kallas EU-varumärke.

(2) EGT L 11, 14.1.1994, s. 1.
(3) EUT L 78, 24.3.2009, s. 1.
(4) Ytterligare information om kontorets behörighet och verksamhet finns på kontorets webbplats: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
(5) Här ingår balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en 

sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.
(6) Här ingår sammanställningen av resultatet av budgetgenomförandet med bilaga.
(7) Artiklarna 38 och 43 i kontoret för harmonisering inom den inre marknadens budgetkommittés förordning CB-3-09.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en


a) I ledningens ansvar för kontorets 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 (8) och göra 
uppskattningar i redovisningen som är rimliga med hänsyn till omständigheterna. Ordföranden godkänner kontorets 
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 kontorets finansiella ställning.

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.

Revisorns ansvar

6. Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring till kontorets budgetkommitté om årsredovisningens 
tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet (9). Revisionsrätten utför sin revision i 
enlighet med Ifacs internationella revisionsstandarder (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 kontorets årsredovisning innehåller väsentliga felaktigheter 
och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

7. 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 redovisnings-
principernas ändamålsenlighet, rimligheten i uppskattningarna i redovisningen och den övergripande presentationen i 
räkenskaperna.

8. Revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för sin 
revisionsförklaring.

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

9. Revisionsrätten anser att kontorets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av kontorets 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som 
slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i kontorets budgetförordning och de redovisningsregler som antagits 
av kommissionens räkenskapsförare.

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

10. Revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för det budgetår som slutade 
den 31 december 2015 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

11. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalanden.
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(8) 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).

(9) Artiklarna 91 och 95 i kontoret för harmonisering inom den inre marknadens budgetkommittés förordning CB-3-09.



KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

12. Inom avdelning III fördes en stor andel av de gjorda åtagandena över till 2016 – 12,9 miljoner euro eller 36 % 
(2014: 14,1 miljoner euro eller 38 %). Överföringarna gäller främst samarbetsavtal med nationella kontor som lämnar in 
ersättningsanspråk först efter årets slut.

ÖVRIGA KOMMENTARER

13. När tjänster upphandlas med hjälp av ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av ett meddelande 
om upphandling begränsas konkurrensen till en enda förhandlingspart och det förfarandet bör därför endast användas i 
undantagsfall. Efter att ha genomfört det förfarandet förlängde kontoret under 2015 sex ramavtal för utökade tjänster till ett 
värde av 1,9 miljoner euro (2014: tolv ramavtal för utökade tjänster till ett värde av 12,6 miljoner euro) (10). Kontorets 
användning av detta förfarande kan inte anses utgöra ”undantag” med tanke på avtalens antal, värde och frekvens, och de 
formella kraven uppfylldes inte helt och hållet (11).

14. Kontoret betalar ersättning för en del av eller hela bruttolönen för utstationerade nationella experter till deras 
arbetsgivare. Det avviker från kommissionens praxis att utstationerade nationella experters arbetsgivare fortsätter att betala 
experternas löner. Under 2015 uppgick utgifterna för dessa ersättningar till 1,9 miljoner euro.

15. Den 31 december 2015 var nio av kontorets anställda utstationerade i tjänstens intresse till kontorets 
överklagandenämnd. I tjänsteföreskrifterna finns det dock ingen grund för en sådan utstationering (12).

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

16. 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 13 september 2016.

För revisionsrätten

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Ordförande 
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(10) Utökade ramavtal enligt artikel 134.1 f i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).
(11) I enlighet med artikel 134.3 i delegerad förordning (EU) nr 1268/2012.
(12) Artikel 37 a i förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom) om fastställandet av tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkoren 

för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen (EGT 45, 14.6.1962, s. 1385/ 
62).



BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt)

2013

Beloppet för förfallna överföringar från tidigare år ökade från 
4,2 miljoner euro (13 %) 2012 till 6,0 miljoner euro (16 %) 2013. 
Både 2012 och 2013 berodde detta främst på att de kostnader som 
skulle ersättas enligt samarbetsavtalen med medlemsstaternas 
nationella kontor var lägre än beräknat (1,9 miljoner euro 2012 
och 3,8 miljoner euro 2013), vilket visar att kontoret behöver få mer 
exakt information från de nationella kontoren vid årets slut om de 
faktiska kostnader som uppkommit.

Har genomförts

2013

Kontoret har en kontinuitetsplan och en krishanteringsplan som 
föreskriver att ungefär 25 roller måste täckas permanent av anställda 
i beredskapstjänstgöring. Även om kontorets budgetkommitté varje 
år godkännerbudgetanslagen för ersättning vid beredskapstjänstgör-
ing överstiger det belopp som betalades ut 2013 (402 458 euro) vida 
de ersättningar som betalas av andra byråer som måste garantera 
permanent beredskap.

Pågår

2014

I sin rapport om kontorets årsredovisning för 2013 ifrågasatte 
revisionsrätten det belopp som använts till ersättningar för bered-
skapstjänstgöring (0,40 miljoner euro). Dessa betalningar var större 
under 2014 (0,44 miljoner euro). I november 2014 reviderade 
kontoret sin policy och minskade det antal roller som ger rätt till 
ersättning för beredskapstjänstgöring från 25 till 17, och den 
ekonomiska effekten av den åtgärden kommer att märkas från och 
med 2015 (1). Nio anställda fick mer än 11 000 euro var i ersättning 
för beredskapstjänstgöring, varav sju är chefer.

Pågår

Systemet [ersättning för beredskapstjänstgöring] övervakas dock 
dåligt och anställda som är sjukskrivna, på tjänsteresa utomlands 
eller på semester har fått sådana ersättningar.

Har genomförts
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År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt)

2014

Beloppet för förfallna överföringar från tidigare år minskade från 
6,0 miljoner euro (16 %) 2013 till 5,1 miljoner euro (13 %) 2014. 
Både 2014 och 2013 berodde detta främst på att de kostnader som 
skulle ersättas enligt samarbetsavtalen med medlemsstaternas 
nationella kontor var lägre än beräknat (3,2 miljoner euro 2012 
och 3,8 miljoner euro 2013), vilket visar att kontoret behöver få mer 
exakt information från de nationella kontoren vid årets slut om de 
faktiska kostnader som uppkommit. Andelen gjorda åtaganden 
2014 under de olika avdelningarna varierade mellan 94 och 97 % av 
de totala anslagen, vilket visar att de rättsliga åtagandena gjordes i 
tid. Inom avdelning III (administrativa utgifter) fördes en stor andel 
av de gjorda åtagandena över till 2015 – 14,1 miljoner euro eller 
38 % (2013: 13,3 miljoner euro eller 38 %). Det berodde främst på 
samarbetsavtalen med nationella kontor för vilka de nationella 
kontoren inte skulle lämna in ersättningsanspråk förrän 2015, och 
den sedvanliga beställningen av översättningstjänster under de två 
sista månaderna av 2014 som skulle betalas först 2015.

Ej tillämpligt

2014

År 2004 trädde EU:s nya tjänsteföreskrifter i kraft med bestämmel-
ser om att framtida löner till tjänstemän som rekryterats före den 
1 maj 2004 inte ska vara lägre än enligt de tidigare tjänsteföre-
skrifterna. Revisionsrättens revision visade att detta inte efterlevdes 
och att fyra av de 648 personer som var anställda då har fått 96 998 
euro för lite betalt för perioden 2005–2014. Beloppet är inte 
väsentligt och påverkar inte räkenskapernas tillförlitlighet. Kontoret 
har beslutat att göra de kompletterande löneutbetalningarna vid 
lämplig tidpunkt.

Har genomförts (2)

(1) Under 2015 betalade kontoret 285 242 euro i ersättning för beredskapstjänstgöring och 13 funktioner berättigade till sådan 
ersättning.

(2) Kontoret gjorde de kompletterande löneutbetalningarna i augusti 2015.
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MYNDIGHETENS SVAR

12. Under 2015 vidtog myndigheten flera åtgärder för att minska den historiska höga andelen överföringar, däribland 
ökning av medvetenheten genom handledning, utbildning, informationsmeddelanden och möten med de finansiella 
aktörerna. Vi gjorde bland annat en grundlig analys av alla åtaganden över 100 000 euro under december, och de finansiella 
aktörerna var i beredskapstjänst under hela julen för att betala fakturorna senast den 31 december 2015. Tack vare detta 
kunde vi minska överföringarna i avdelning II från 21 procent under 2014 till 16 procent under 2015 och från 38 procent i 
avdelning III under 2014 till 36 procent under 2015. Myndigheten fortsätter att vidta ytterligare åtgärder för att minska den 
stora andelen överföringar i avdelning III som, vilket revisionsrätten påpekar, främst beror på hur samarbetet med 
medlemsstaternas nationella immaterialrättskontor är strukturerat (de flesta bör betraktas som planerade överföringar).

13. Vi erkänner att vi ofta har använt artikel 134 i tillämpningsföreskrifterna och vidtar åtgärder på kort, medellång och 
lång sikt för att förbättra hanteringen och kontrollen av upphandlings- och avtalsprocesserna. Dessa åtgärder innebär bland 
annat att det förhandlade förfarandet utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling endast ska 
användas i vederbörligen motiverade fall.

14. Vi är medvetna om att det inte finns någon rättslig skyldighet att helt och hållet anpassa båda texterna eftersom de 
utstationerade nationella experterna inte omfattas av tjänsteföreskrifterna. Enligt den nya inrättandeförordningen 
(artikel 116) ska styrelsen anta ett beslut om bestämmelser för utstationering av nationella experter till myndigheten. Den 
31 maj antog styrelsen ett beslut om att erkänna befintlig praxis.

15. Vi är medvetna om att tjänsteföreskrifterna inte ger något tydligt besked om vilken administrativ status som ska gälla 
för myndighetens tjänstemän och tillfälligt anställda som utstationerats till överklagandenämnden. Myndigheten noterade 
dock revisionsrättens iakttagelse och den 26 maj 2016 tog vi upp frågan med styrelsen, som antog beslutet om att behålla 
nuvarande praxis. 
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