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INDLEDNING 

Baggrund 

1. Ansvaret for årsregnskabet påhviler den enkelte skole, mens det konsoliderede 

årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 20141

2. Bevillingerne på budgettet for 2014 beløb sig til 289,9 millioner euro

, blev udarbejdet af 

Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (herefter det centrale kontor) og sendt til 

Revisionsretten i overensstemmelse med artikel 90-92 i Europaskolernes finansforordning. 

2

3. Denne beretning er stilet til generalsekretæren og skolernes rektorer i 

overensstemmelse med artikel 93 i finansforordningen for skolerne. 

 (288,5 millioner 

euro i 2013). Indtægterne var på 278,1 million euro, mens der var indgået 

udgiftsforpligtelser for 284,0 millioner euro. Europa-Kommissionens bidrag var i 2014 på 

164,2 millioner euro (167,8 millioner euro i 2013). 

Ændringer i finansforordningen og kontrolmiljøet 

4. I 2014 godkendte Det Øverste Råd3 den reviderede finansforordning (som finder 

anvendelse fra 1. januar 2015), efter at det centrale kontor havde foretaget en høring af Den 

Europæiske Revisionsret4

a) et regnskabssystem, der bygger på periodiseringsprincippet 

 og Den Europæiske Patentmyndighed. Den reviderede 

finansforordning indførte følgende:  

b) præciseringer af regnskabsreglerne og af ansvaret for opstillingen af regnskabet  

                                                      

1 Jf. bilag 1 og bilag 2, som til orientering giver en kortfattet oversigt over oplysningerne i 
skolernes konsoliderede regnskab, der er udarbejdet af det centrale kontor. 

2 Kilde: Europaskolerne, regnskabsafslutning 2014. 

3 Document Ref: 2014-12-D-3-en-3. 

4 Udtalelse nr. 4/2014 (kan fås på Revisionsrettens websted www.eca.europa.eu). 
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c) ændrede regler for offentlige indkøb (navnlig under hensyntagen til de seneste 

ændringer i de regler for offentlige indkøb, der gælder for EU-institutionerne) 

d) ændring af finansinspektørens funktion og ansvar. De forudgående kontroller vil gradvis 

blive decentraliseret fra finansinspektøren til skolerne, når finansinspektøren har 

valideret skolernes relevante systemer til intern kontrol. Enheden for finansiel kontrol 

vil hovedsagelig foretage efterfølgende kontroller og kommer til at varetage almindelige 

rådgivningsopgaver 

e) ændrede regler for betalingsprocedurer. Henvisninger til ikke elektroniske betalinger 

bør som en generel regel fjernes og begrænses til meget få ekstraordinære tilfælde 

f) vedtagelse af en værnetingsklausul, i henhold til hvilken Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF) har kompetence i forhold til Europaskolerne.  

5. Det Øverste Råd udvidede mandatet for arbejdsgruppen (der foreslog de ændringer, der 

førte til den reviderede finansforordning) til yderligere at omfatte analyse af supplerende 

spørgsmål (f.eks. regnskabsførerens rolle, generalsekretærens rolle og ansvar i forbindelse 

med den økonomiske forvaltning og oprettelse af et styrende organ vedrørende 

budgetbeslutninger svarende til skolernes bestyrelser). Det Øverste Råd oprettede også 

stillingen som intern kontrolkoordinator, der blev besat pr. 1. april 2015. 

Nyt regnskabssystem/finansielt system 

6. Det nye regnskabssystem/finansielle system har været operationelt siden 1. januar 2015. 

Dette nye system forventes at afhjælpe en række svagheder, som Retten har rapporteret i 

de seneste år i tilknytning til: anvendelsen af periodiseret regnskabsføring, konsolideringen 

af regnskaberne, en automatiseret forbindelse mellem regnskabssystemet og det 

elektroniske betalingssystem samt en effektiv arbejdsgang for de efterfølgende kontroller. 

Ifølge finansinspektørens årsrapport for 2014 skal systemet videreudvikles, før der kan 

oprettes en effektiv forbindelse mellem den finansielle postering af lønninger og den 
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endelige betaling af dem og mellem regnskabssystemet og det elektroniske 

betalingssystem5

Pligter, omfang og metode 

.  

7. Det er Rettens ansvar at udsende en årsberetning om det konsoliderede årsregnskab.  

8. Retten gennemførte sin gennemgang i overensstemmelse med den internationale 

standard for gennemgang af regnskaber. I henhold til denne standard skal Retten planlægge 

og udføre gennemgangen med henblik på at få begrænset sikkerhed for, om regnskabet er 

uden væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til primært at omfatte 

spørgsmål til Europaskolernes personale og anvendelse af analytiske procedurer på 

finansielle data, og den giver dermed mindre sikkerhed end en revision. Retten har ikke 

foretaget en revision af det konsoliderede regnskab, og følgelig afgiver den ikke en 

revisionserklæring om det konsoliderede regnskab.  

9. Ud over gennemgangen af det konsoliderede regnskab reviderer Retten hvert år det 

centrale kontor og to af de fjorten Europaskoler (Luxembourg II og Mol)6

10. Resultaterne af opfølgningen af de anbefalinger, der blev fremsat i regnskabsåret 2013 

(Bruxelles III- og Vareseskolen samt det centrale kontor) analyseres i 

. I den forbindelse 

undersøgte Retten ansættelse af personale, personlige aktmapper, indgåelse af offentlige 

indkøbsaftaler, afholdelse af betalinger, regnskaber og anvendelse af standarderne for 

intern kontrol. 

bilag 3

                                                      

5 Denne forbindelse er automatiseret for så vidt angår det centrale kontor og de skoler, der ligger 
i Belgien, mens andre skoler på nuværende tidspunkt bruger et beskyttet bankkort som 
interface mellem regnskabs- og betalingssystemet. 

. 

6 Budgetbevillingerne i 2014 var: Det centrale kontor - 12,0 millioner euro, Luxembourg II - 
23,5 millioner euro, Mol - 11,4 millioner euro (kilde: Europaskolerne, regnskabsafslutning 2014). 
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REGNSKABSFØRING 

11. Årsregnskabet for skolerne for 2014 opstilles fortsat efter et modificeret 

kasseregnskabsprincip og er ikke i fuld overensstemmelse med princippet om periodiseret 

regnskabsføring. 

Konsolideringsproceduren 

12. Tre7

13. I tidligere år har konsolideringsprocessen været behæftet med fejl, der blev korrigeret 

under gennemgangen: udeladelse eller dobbelttælling af tal fra én eller flere skoler, 

konsolidering af ukorrekte tal, regnefejl ved efterregningen mv. Konsolideringen foretages 

stadig ikke med et pålideligt softwareværktøj. Der bruges forskellige regneark, men de bliver 

ikke gennemgået af andre ansatte end dem, der indførte dataene. Denne fremgangsmåde 

indebærer en høj risiko for input-/outputfejl. 

 af de fjorten skoler godkendte deres regnskaber for 2014 efter den lovbestemte frist 

1. april 2015. 

14. Det centrale kontor foretog ikke en detaljeret analytisk gennemgang af skolernes 

regnskaber før konsolideringen, selv om man gennem en sådan proces kunne have 

identificeret usædvanlige saldi og forebygget fejl. 

15. I regnskaberne er tallene for 2013 medtaget til sammenligning. Disse tal stammer fra de 

godkendte regnskaber, som ikke er blevet korrigeret i forlængelse af Rettens revision 

vedrørende 2013, og de fejl, Retten rapporterede i årsberetningen for 2013, er derfor ikke 

taget i betragtning.  

16. Følgende forhold blev noteret for tre skoler:  

a) I 2014 slettede Bruxelles I-skolen to konti (der ikke kunne underbygges med noget bilag 

eller relevante oplysninger)8

                                                      

7 Culham, Luxembourg I og Mol. Otte af de fjorten skoler var i denne situation i 2013. 

, efter at en retlig revision havde konkluderet, at der ikke 

var nogen finansiel indvirkning (de pågældende posteringer var tilsyneladende ikke 

8 Punkt 16 i årsberetningen for 2013 (kan fås på Revisionsrettens websted www.eca.europa.eu). 
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forbundet med betalinger). Årsagerne til posteringerne kunne imidlertid ikke fastslås. 

Retten havde anbefalet9

b) For så vidt angår den samme skole afviste finansinspektøren to transaktioner med 

relation til fremførsel til 2014 af resultatet af regnskabsåret 2013, fordi beløbene ikke 

var korrekte. Skolens bestyrelse besluttede at undersøge sagen nærmere gennem en 

retlig revision og fremførte resultatet fra 2013 til regnskabsåret 2014 ved at foretage de 

nødvendige justeringer i regnskabsåret 2014 

, at skolen fik foretaget en grundig revision af alle sine konti  

c) Desuden omfatter balancen for denne skole passiver (med en samlet værdi på 

1,03 millioner euro) der rummer inkonsekvenser, som er ved at blive undersøgt internt 

d) Den anvisningsberettigede og administrator-regnskabsføreren for Luxembourg II-skolen 

tog forbehold i deres erklæring, fordi differencer mellem tallene i regnskabet og tallene 

i budgettet medførte, at regnskabsposteringer blev ændret uden kontrolspor i 

regnskabssystemet. I 2013 konstateredes det samme problem 

e) Der vil blive udført en retlig revision i Molskolen i relation til en række fakturaer (med 

en samlet værdi på ca. 69 000 euro) for tjenesteydelser, der angiveligt er leveret 

siden 2010. Finansinspektøren nægtede betaling af disse fakturaer. 

Anlægsaktiver og beholdninger 

17. I Molskolen blev der ikke fremlagt dokumentation for den seneste opgørelse over den 

faktiske beholdning. Derfor kunne fuldstændigheden og nøjagtigheden af registrene over 

aktiver ikke verificeres.  

18. I det centrale kontor og i Molskolen kunne tabellen over anlægsaktiver ikke afstemmes 

med dokumentationen. I Luxembourg II-skolen er tabellen over anlægsaktiver ikke komplet.  

19. Det centrale kontor registrerede fakturaerne vedrørende tjenesteydelser og varer i 

relation til SAP-projektet (med en samlet værdi på 4,07 millioner euro) som udgifter uden at 

undersøge, hvilke af dem der skulle kapitaliseres. 

                                                      

9 Punkt 41 (iv) i årsberetningen for 2013. 
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20. Molskolen medtog ikke alle materialelagre (f.eks. bøger), som forvaltes under aktiviteter 

uden for budgettet, i sine regnskaber. 

Likvide beholdninger - Bankkonti 

21. På Molskolens balance er tre bankkonti uden for budgettet10

Tilgodehavender - Indtægter 

 ikke medtaget. Den 

samlede saldo for to af kontiene er 106 704,27 euro, mens den tredje kontos saldo ikke 

oplyses. 

22. Luxembourg II- og Molskolen anvender ikke periodiseret regnskabsføring ved 

registreringen af skolepenge, der er modtaget i skoleåret N, og som vedrører skoleår N og 

N+1. Det samme gælder for medlemsstaternes bidrag, da de ikke alle sender deres bidrag i 

tide. 

Passiver - Udgifter 

23. I det centrale kontor samt i Luxembourg II og Molskolen blev fem tilfældigt udvalgte 

debitorer og kreditorer bedt om hver især at bekræfte deres saldi direkte til Revisionsretten. 

I det centrale kontor kunne oplysningerne i to tilfælde ikke afstemmes med 

regnskabssaldiene. For Luxembourg II- og for Molskolens vedkommende modtog Retten i 

henholdsvis tre og fire tilfælde ikke nogen bekræftelse. I Molskolen afslørede revisionen, at 

saldoen i ét tilfælde skyldtes, at en betaling til en kreditor fejlagtigt var blevet foretaget to 

gange. 

24. Leverandørsaldoen Luxembourg II-skolen stemte ikke med de tilsvarende tal på 

balancen. Og skolen opbevarer ikke verificerede bankidentifikationsblanketter vedrørende 

leverandører til brug ved sine betalingstransaktioner. 

                                                      

10 På konti uden for budgettet registreres transaktioner vedrørende aktiviteter uden for det 
egentlige skema, som forvaltes finansielt af skolerne (f.eks. skolerejser og levering af bøger). 
Disse transaktioner er kun opført på balancen (indtægterne og udgifterne figurerer ikke i 
skolernes forvaltningsregnskab). 
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25. Med hensyn til fremførte forpligtelser sondrer det centrale kontor samt Luxembourg II- 

og Molskolen ikke mellem aktuelle og ikke-aktuelle forpligtelser11

26. Bestyrelsen for Luxembourg II-skolen godkendte fremførslen af budgetforpligtelser 

til 2015, inklusive 793 620,52 euro til personalelønninger, i strid med finansforordningens 

artikel 7. 

. 

27. Det centrale kontor registrerer generelt ubetalte fakturaer under kontoen "fremførte 

forpligtelser" i stedet for under kontoen "gæld/leverandører". Det indvirker på 

sammenligneligheden af tallene i de forskellige skolers konti vedrørende "leverandører" og 

"fremførte forpligtelser". 

28. Det centrale kontor og skolerne er involveret i en række retstvister, navnlig med 

medarbejdere. Der er ikke nogen politik for vurdering og bogføring af henlæggelser til 

dækning af de potentielle konsekvenser af sådanne retstvister. 

ANSATTE 

Følsomme poster  

29. Manglen på personalerotation på følsomme poster (mandaterne for administrator-

regnskabsførerne og lederne af regnskabsafdelingerne er tidsubegrænsede) kombineret 

med de anvisningsberettigedes lange mandat (9 år) er en svaghed i den interne kontrol.  

Ansættelse 

30. Molskolen har aldrig foretaget en præstationsevaluering af det administrative personale 

og hjælpepersonalet. Hertil kommer, at væsentlige elementer i de undersøgte 

ansættelsesprocesser ikke var behørigt underbygget. Revisionen afslørede adskillige fejl 

vedrørende dokumentationen til underbygning af ansættelsesafgørelserne. 

31. Personalevedtægten for timelærerne giver ikke detaljeret vejledning, der dækker alle 

aspekter ved ansættelsesproceduren. Og den indeholder heller ikke et formelt system til 

                                                      

11 Aktuelle forpligtelser er forpligtelser, hvor varerne/tjenesteydelserne er blevet modtaget. 
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bedømmelse af disse lærere. Revisionen afslørede adskillige fejl vedrørende 

dokumentationen til underbygning af ansættelsesafgørelserne. 

INDKØB  

32. Med henblik på at gennemføre en fejlagtigt udformet "rammekontrakt" for indkøb af det 

nye regnskabssystem12

33. I 2014 undertegnede det centrale kontor en forlængelse af kontrakten om 

skoleforvaltningssystemet til et maksimumsbeløb af 600 000 euro over to år. Retten 

reviderede kontrakten

 lancerede det centrale kontor tre udbud med forhandling, som ikke 

opfylder bestemmelserne i artikel 61-99 i gennemførelsesbestemmelserne til 

finansforordningen. 

13

34. I forbindelse med en kontrakt om tolketjenester (med et maksimumsbeløb på 

700 000 euro over fire år) blev der konstateret fejl i udformningen og gennemførelsen af 

proceduren: overlappende udvælgelses- og tildelingskriterier, uklare tildelingskriterier, 

regnefejl i tildelingskriterierne og manglende bevis på, at det valgte bud opfyldte 

udvælgelseskriterierne. 

 i 2012 og rapporterede de risici, der er forbundet med kontraktens 

korte løbetid (to år i stedet for normen på fire år). Ved revisionen vedrørende 2014 

konstaterede Retten, at de tvingende og tekniske årsager, der understøttede forlængelsen af 

kontrakten, ikke var fuldt ud berettigede.  

35. Der blev konstateret flere andre svagheder ved de udbud, det centrale kontor havde 

afholdt: a) for sen offentliggørelse af bekendtgørelsen om indgåelse af kontrakt, 

b) budgetforpligtelsen indgået efter undertegnelsen af kontrakten, c) manglende formel 

tildelingsafgørelse og d) manglende bevis på finansinspektørens kontrol. 

36. I Molskolen blev en kontrakt, der blev undertegnet i 2006, forlænget flere gange til et 

samlet beløb af over 75 000 euro, uden at der blev iværksat et nyt udbud.  

                                                      

12 Punkt 28 i årsberetningen for 2013. 

13 Punkt 28 i årsberetningen for 2012 (kan fås på Revisionsrettens websted www.eca.europa.eu). 
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37. I Luxembourg II-skolen blev der konstateret formelle fejl i udformningen af to udbud 

(som mundede ud i kontrakter på henholdsvis 168 000 euro og 126 000 euro). Desuden 

udarbejdede den anvisningsberettigede ikke en formel tildelingsafgørelse, og 

budgetforpligtelsen blev indgået efter undertegnelsen af kontrakten.  

STANDARDER FOR INTERN KONTROL - ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPPORTER 

38. Det Øverste Råd vedtog standarderne for intern kontrol i oktober 200714

39. Der er ikke opstillet retningslinjer og/eller kriterier for, hvordan de anvisningsberettigede 

skal udarbejde erklæringen og fremsætte forbehold i deres årlige aktivitetsrapport. Dette 

forhold kan føre til uoverensstemmelser mellem de anvisningsberettigedes fortolkninger af 

erklæringens rækkevidde og af effekten af svagheder, der konstateres i de interne 

kontrolsystemer. 

. Det centrale 

kontor samt Luxembourg II- og Molskolen har ikke en formel risikostyringsprocedure 

(standard for intern kontrol nr. 7). Og det centrale kontor og Molskolen foretager ikke 

regelmæssige og systematiske gennemgange af, at standarderne for intern kontrol bliver 

overholdt (standard for intern kontrol nr. 18). 

BETALINGER 

Generelt  

40. Skolernes regnskabssystem var ikke tilkoblet onlinebaserede webløsninger til 

elektroniske bankoverførsler. Derfor skulle hver enkelt betalingsordre (når den 

anvisningsberettigede én gang havde godkendt den) indlæses individuelt i netbanksystemet 

af en medarbejder. Den manglende forbindelse mellem regnskabs- og betalingssystemet 

kombineret med, at den anvisningsberettigede ikke deltog i valideringsarbejdsgangen (efter 

den oprindelige godkendelse), betød, at det var muligt for andre involverede i proceduren at 

gå uden om den anvisningsberettigedes kontrol.  

                                                      

14 Ref.: 2007-D-29-en-2. 
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41. For at håndtere denne risiko og på baggrund af de uregelmæssige betalinger i Bruxelles I-

skolen15 blev der i oktober 2013 udstedt et memorandum16

42. Den anvisningsberettigede ved det centrale kontor godkendte to betalinger, efter at de 

var afholdt, og var ikke involveret i afholdelsen af en tredje betaling

 med en bestemmelse om, at 

betalinger på over 60 000 euro skal undertegnes af regnskabsføreren og den 

anvisningsberettigede (uden ret til at foretage ændringer), før de sendes til banken. Det var 

en midlertidig løsning, indtil det nye regnskabssystem/finansielle system blev indført med en 

direkte forbindelse mellem regnskabssystemet og det elektroniske betalingssystem (jf. også 

punkt 6). 

17

Stikprøve af betalinger 

. 

43. Der blev konstateret en række svagheder i en stikprøve af betalinger, der var udtaget i 

det centrale kontor samt i Luxembourg II- og Molskolen:  

a) budgetforpligtelser indgået, efter at den retlige forpligtelse var undertegnet 

b) betalinger for varer og tjenesteydelser afholdt uden kontrakt eller med en ugyldig 

kontrakt 

c) betalinger uden fuldstændig og nøjagtig dokumentation 

d) utilstrækkelig kontrol før valideringen af betalingen (enhedspris, mængder, 

leverandørernes bankkontonummer, mv.) 

e) tjenesterejseordre godkendt af den ansatte, der selv skulle på tjenesterejse. 

                                                      

15 Punkt 4 i årsberetningen for 2013. 

16 Document Ref: 2013-10-M-1-en-1/KK. 

17 Siden juni 2014 har den anvisningsberettigede ved det centrale kontor kunnet anvise betalinger 
i det elektroniske betalingssystem ved at bruge et personligt elektronisk bankkort. 
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44. I Molskolen viste undersøgelsen af fire transaktioner uden for budgettet, at ingen af dem 

var registreret i regnskabet med en indtægts- eller betalingsordre undertegnet af den 

anvisningsberettigede18

KONKLUSION  

.  

45. På grund af de fortsatte svagheder ved regnskabsføringen og kontrollen er Retten ikke i 

stand til at bekræfte, at det konsoliderede regnskab for 2014 er uden væsentlig 

fejlinformation.  

ANBEFALINGER 

46. Det Øverste Råd bør sammen med det centrale kontor og skolerne omgående træffe 

foranstaltninger til at imødekomme følgende anbefalinger: 

Regnskabsføring 

i) Det centrale kontor og skolerne bør sikre, at periodiseret regnskabsføring og alle de 

ændringer, der er indført med den reviderede finansforordning, anvendes effektivt, og 

give alle de personer, der er involveret i gennemførelsen af disse ændringer, en grundig 

efteruddannelse.  

ii) Det centrale kontor og skolerne bør sikre, at det nye regnskabssystem/finansielle 

system fungerer korrekt, produktivt og effektivt. 

iii) Skolerne bør overholde de lovbestemte frister for indsendelse af forvaltningsregnskabet 

og balancen. 

                                                      

18 I punkt 5 i årsberetningen for 2013 anføres det om forvaltningen i Molskolen af konti uden for 
budgettet, at finansinspektøren i august 2013 udsendte en rapport om behandlingen af 
indtægter på i alt 212 867 euro, som Molskolen havde modtaget fra den nederlandske stat 
i 2006. Disse indtægter blev opført på en konto uden for budgettet og ikke på en af skolens 
normale budgetkonti. Af rapporten fremgik det, at disse finansielle midler hverken er blevet 
anvendt gennemsigtigt eller i overensstemmelse med finansforordningen og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. Molskolen fulgte ikke op på dette specifikke spørgsmål 
i 2014. 
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iv) Det centrale kontor bør kontrollere fuldstændigheden og nøjagtigheden af de data, der 

anvendes til at konsolidere skolernes regnskaber, og fuldt ud dokumentere denne 

proces. 

v) Retten skal gentage punkt 5 i sin udtalelse nr. 4/2014 med hensyn til behovet for en 

uafhængig ekstern revision af skolernes regnskaber. 

Ansatte  

vi) Retten skal gentage sin anbefaling til Det Øverste Råd om at gennemføre en 

rotationsordning for følsomme poster. 

vii) Det centrale kontor og skolerne bør dokumentere ansættelsesprocesserne bedre med 

henblik på at sikre gennemsigtighed og ligebehandling. Desuden bør alle skolerne 

overholde det retlige krav om præstationsevaluering af de ansatte. 

viii) Det centrale kontor bør gennemføre en personalevedtægt for timelærerne, som vil 

tilvejebringe en solid retlig ramme for forvaltningen af dem. 

Offentlige indkøb 

ix) Det centrale kontor bør give skolerne mere vejledning i planlægning og udformning af 

offentlige indkøbsprocedurer. Det centrale kontor og skolerne bør følge 

finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil nøje, forenkle 

udvælgelses- og tildelingskriterierne og forbedre dokumentationen af processerne, så 

gennemsigtigheden og ligebehandlingen er sikret.  

Kontrolstandarder 

x) Det centrale kontor bør involveres aktivt i gennemførelsen af standarderne for intern 

kontrol og give skolerne vejledning. 

Betalinger 

xi) Det centrale kontor bør sikre, at funktionsadskillelsen overholdes i 

betalingsprocesserne, og at der sikres en effektiv forbindelse mellem det nye 

regnskabssystem og betalingssystemet.  
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Retten har påpeget lignende svagheder flere gange i de seneste år. De forekommer så ofte 

og så vedholdende, at de bringer de grundlæggende principper for forsvarlig økonomisk 

forvaltning i fare. Det centrale kontor bør gennemføre procedurer og kontroller, der sikrer 

overholdelsen af finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil, og som i et 

bredere perspektiv lever op til Rettens udtalelse nr. 4/2014 for så vidt angår strukturen i den 

finansielle kontrol19

 

. 

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Milan Martin CVIKL, medlem af Revisionsretten, i 

Luxembourg på mødet den 11. november 2015. 

På Revisionsrettens vegne 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
Formand 

 

                                                      

19 Resumé af de vigtigste punkter:  
i) Retten bifalder forslaget om generelt at indføre periodiseret regnskabsføring og afskaffe 

kontantbetalinger 
ii) Lederne af regnskabsafdelingerne bør have en styrket funktion (udnævnes af Det Øverste 

Råd, udføre kontroller af de enkelte skolers årsregnskab, være ansvarlige for det 
konsoliderede årsregnskab) 

iii) Decentraliseringen af de forudgående kontroller bør gennemføres efter en prøveperiode i 
nogle af skolerne 

iv) Den enkelte skoles årsregnskab bør revideres af en uafhængig ekstern revisor (ud over 
Retten). 
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Bilag 1 

Konsolideret forvaltningsregnskab for regnskabsårene 2014 og 2013 - som fremlagt i 

skolernes konsoliderede årsregnskaber 

(med tidligere års overskud præsenteret separat) 

  

 
(1 000 euro) 

  2014 2013 
Indtægter 

  Tilskud fra Kommissionen 164 263 167 801 
Andre indtægter 113 882 103 255 

Samlede indtægter (a) 278 145 271 056 
Udgifter 

  Udgifter afregnet ved regnskabsårets udgang 276 281 264 129 
Forpligtede bevillinger, som er fremført til det følgende 
regnskabsår 7 763 7 336 

Samlede udgifter (b) 284 044 271 465 
Regnskabsårets resultat (a-b) -5 899 -409 

Bevillinger, der er fremført fra det foregående regnskabsår og 
ikke udnyttet 484 437 
Andre resultater 42 -53 
Overskud fra det foregående år fremført 10 344 10 429 

Saldo for regnskabsåret (a-b) 4 971 10 404 

Kilde: Europaskolerne. Tabellen er udarbejdet på grundlag af skolernes eget årsregnskab, som er 
opstillet efter et modificeret kasseregnskabsprincip.  
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Konsolideret balance pr. 31. december 2014 og 31. december 2013 

Bilag 2 

1 Værdien af aktiver, som medlemsstaterne stiller til rådighed gratis, f.eks. bygninger, er ikke 
medtaget. 

2 Transaktionerne uden for budgettet vedrører aktiviteter uden for det egentlige skema, som 
forvaltes finansielt af skolerne (f.eks. skolerejser og levering af bøger). Disse transaktioner 
er kun opført på balancen (indtægterne og udgifterne figurerer ikke i skolernes 
forvaltningsregnskab) 

 
 
 
 
 
Kilde: Europaskolerne. Tabellen er udarbejdet på grundlag af skolernes eget årsregnskab, 
som er opstillet efter et modificeret kasseregnskabsprincip. 

 

 

.

    

 
(1 000 euro) 

Aktiver 2014 2013 Passiver 2014 2013 
Budget 

  
Budget 

  Nettoanlægsaktiver1 4 463 4 111 Egenkapital 4 463 4 111 
Tilgodehavender 12 836 13 893 Reserver 2 885 2 832 
Banker 27 015 30 878 Saldo for regnskabsåret  4 971 10 404 

Kontantbeholdning 8 30 
Bevillinger fremført fra 
år n til år n+1 7 700 7 293 

   
 

Konti for tredjemand 15 154 13 942 
   

 
Udestående fordringer 9 149 10 330 

Subtotal 44 322 48 912 Subtotal 44 322 48 912 
Uden for 
budgettet2  

 
Uden for budgettet2  

 Beholdninger 268 290 Reserve fra tidligere år 2 975 2 816 
Konti for 
tredjemand 248 145 Resultater 691 501 
Banker 3 888 3 705 Konti for tredjemand 749 844 
Kontantbeholdning 11 21    

 Subtotal 4 415 4 161 Subtotal 4 415 4 161 
I ALT 48 737 53 073 I ALT 48 737 53 073 
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Bilag 3 

Opfølgning af Rettens anbefalinger fremsat i årsberetningen for 2013 

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om opfølgningen af de anbefalinger, Retten fremsatte i 

årsberetningen for 2013  

Rettens anbefalinger (punkt 41 og 42 i 
beretningen om årsregnskabet for 

Europaskolerne for regnskabsåret 2013) 

Europaskolerne Det 
centrale 
kontor 

Bemærkninger 
Bruxelles III Varese 

Gennemført  

Ja/Nej/IR/Under 
gennemførelse 

Gennemført  

Ja/Nej/IR/Under 
gennemførelse 

Gennemført  

Ja/Nej/IR/Under 
gennemførelse 

Anbefalinger vedrørende regnskabsføring 

1. Det centrale kontor bør sikre en effektiv 
ændring i den økonomiske og administrative 
forvaltning for at skabe den nødvendige 
ansvarlighedskultur - det bør også iværksætte 
grundig efteruddannelse for alle dem, der er 
involveret i finansielle aspekter. Ikke relevant 

(IR) IR I gang 

En række strukturelle 
ændringer (revision af 
finansforordningen, indførelse 
af periodiseret 
regnskabsføring, anvendelse af 
det nye finansielle 
system/regnskabssystem og 
oprettelse af en stilling som 
koordinator af den interne 
kontrol) fandt sted i 2014. 

Jf. punkt 4, 5 og 6. 

2. Det centrale kontor bør sikre, at det nye 
regnskabssystem/finansielle system 
implementeres rettidigt, korrekt, produktivt 
og effektivt. IR IR I gang 

Det nye 
regnskabssystem/finansielle 
system har været operationelt 
siden 1. januar 2015. 
Viderudvikling i gang. 

Jf. også punkt 6. 

3. Skolerne og det centrale kontor bør 
overholde de lovbestemte frister for 
indsendelse af forvaltningsregnskabet og 
balancen. 

IR IR I gang 

Tre af de fjorten skoler 
godkendte deres regnskaber 
for 2014 efter fristen den 
1. april 2015.  

Jf. også punkt 12. 

4. Det centrale kontor bør kontrollere 
fuldstændigheden og nøjagtigheden af de 
data, der anvendes til at konsolidere 
Europaskolernes regnskaber, og fuldt ud 
dokumentere denne proces.  

IR IR Nej 

Det centrale kontor foretager 
ikke en sådan kontrol før 
konsolideringen. 

Jf. også punkt 5, 13 og 14. 



 2 

 
AEI062318DA04-15PP-CH231-15APCFIN-RAS-EEU_2014-TR.docx 11.11.2015 

5. Det bør foretages en grundig analytisk 
gennemgang af alle regnskaberne fra 
samtlige skoler.  IR IR Nej 

Det centrale kontor foretog 
ikke en sådan gennemgang før 
konsolideringen. 

Jf. også punkt 14. 

6. Desuden bør Bruxelles I-skolen få 
foretaget en grundig revision af sit regnskab 
for 2013. 

Nej IR IR 

Skolen bestilte retlig revision af 
sine betalinger 
vedrørende 2013, sine 
indtægter og de omstridte 
konti. 

Jf. også punkt 16 a). 

Anbefalinger vedrørende personalespørgsmål  

7. Retten skal gentage sin anbefaling til 
Det Øverste Råd om at gennemføre en 
rotationsordning for ledelsen af følsomme 
funktioner (stillingerne som leder af 
regnskabsafdelingerne og administrator-
regnskabsfører). 

I gang 

På mødet i april 2014 drøftede 
Det Øverste Råd en 
obligatorisk rotationsordning, 
men uden at nå til en endelig 
aftale, og et nyt forslag er 
under udvikling. 

Jf. også punkt 29. 

8. Det centrale kontor bør dokumentere 
de forskellige faser i 
ansættelsesprocedurerne bedre og forenkle 
dem, så der sikres gennemsigtighed og 
ligebehandling. 

IR IR I gang 

Ved revisionen 
vedrørende 2014 
konstateredes der de samme 
svagheder som i de forgående 
år. 

Jf. også punkt 30-31. 

Anbefalinger vedrørende indkøbsspørgsmål 

9. Det centrale kontor bør give skolerne 
mere vejledning i planlægning og udformning 
af offentlige indkøbsprocedurer. Skolerne bør 
følge finansforordningen og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil nøje, 
forenkle udvælgelses- og tildelingskriterierne 
og forbedre dokumentationen af 
processerne, så der sikres gennemsigtighed 
og ligebehandling. 

Ja Ja Nej 

Ved revisionen 
vedrørende 2014 
konstateredes der de samme 
svagheder som i de foregående 
år.  

Jf. også punkt 32-37 og 43. 

Anbefalinger vedrørende standarder for intern kontrol 

10. Det centrale kontor bør involveres mere 
i gennemførelsen af standarderne for intern 
kontrol og give skolerne vejledning. 

I gang Ja Nej 

Ved revisionen 
vedrørende 2014 
konstateredes der de samme 
svagheder som i de foregående 
år.  

Jf. også punkt 38 og 39. 
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Anbefalinger vedrørende systemet til kontrol af betalingerne 

11. Skolerne bør følge memorandummet 
om betalingsprocedurer til punkt og prikke, 
indtil det nye regnskabssystem/finansielle 
system bliver indført, og forbedre 
effektiviteten af de forudgående kontroller. 

I gang I gang I gang 

Det nye 
regnskabssystem/finansielle 
system forventes at sikre en 
automatiseret forbindelse 
mellem regnskabssystemet og 
det elektroniske 
betalingssystem og en 
produktiv arbejdsgang for de 
forudgående kontroller. Ifølge 
finansinspektørens årlige 
rapport for 2014 er der behov 
for videreudviklinger.  

Jf. også punkt 6 og 40-42. 

Rettens udtalelse nr. 4/2014: 

Retten bifalder forslaget om generelt at indføre periodiseret regnskabsføring og afskaffe kontantbetalinger. 

12. Lederne af regnskabsafdelingerne bør 
have en styrket funktion (udnævnes af Det 
Øverste Råd, udføre kontroller af de enkelte 
skolers årsregnskab, være ansvarlige for det 
konsoliderede årsregnskab) 

I gang 

Det Øverste Råd udvidede 
mandatet for arbejdsgruppen 
(som foreslog de ændringer, 
der førte til den reviderede 
finansforordning) til at omfatte 
yderligere analyse af 
supplerende spørgsmål.  

Jf. også punkt 4 og 5. 

13. Decentraliseringen af de forudgående 
kontroller bør gennemføres efter en 
prøveperiode i nogle af skolerne 

I gang 

14. Den enkelte skoles årsregnskab bør 
revideres af en uafhængig ekstern revisor (ud 
over Retten). 

I gang 
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2015-10-D-28-DA-1 

 

Europaskolerne 
 
 
 
Generalsekretærens Kontor 
 
 
 

 
SVAR FRA GENERALSEKRETÆREN FOR EUROPASKOLERNE'S KONTOR PÅ 
ANBEFALINGERNE FRA REVISIONSRETTEN INDEN FOR RAMMERNE FOR DENS 
ÅRSRAPPORT FOR FINANSÅRET 2014 
(rettens dokument "Foreløbige bemærkninger med henblik på en rapport over 
europaskolernes årsregnskaber for finansåret 2014") 
 
Regnskabsførelse 
 

i. Europaskolerne er i færd med at iværksætte periodiseringsposter på basis af 
regnskabsstandarder for årsafslutningen 2015, med de internationale 
regnskabsstandarder (IPSAS’er) som reference. PricewaterhouseCoopers, som tidligere 
har hjulpet Europa-Kommissionen med gennemførelsen af periodiseringsposter på basis 
af regnskabsførelse, er blevet kontraheret til at hjælpe med gennemførelsen (fremme 
workshops til at definere de nødvendige områder, generere skabeloner til indsamling af 
data og udarbejde vejledninger og tilvejebringe træning). I løbet af projektet vil der blive 
truffet en beslutning om, hvorvidt fuld overensstemmelse med IPSAS er opnåelig, eller 
om der vil blive anvendt overgangsregler for 2015. 
 

ii. I starten af 2015 introducerede Europaskolerne den nye regnskabssoftware SAP. 
Gennemførelsesprocessen er ikke sket uden problemer, og visse vanskeligheder består, 
men når det et fuldt brugbart, vil SAP på en langt bedre måde sikre nøjagtig, effektiv og 
virkningsfuld drift af økonomisystemet. 

 
iii. Skolerne er blevet mindet om den juridiske forpligtelse til overførsel af indkomst- og 

udgiftskonti samt status pr. 1. april. For 2015 forventes det, at SAP vil lette 
årsafslutningsarbejdet. 
 

iv. Aktuelt forudser Finansforordningen ikke en kontrol af fuldstændigheden og 
nøjagtigheden af de data, der overføres fra skolerne. Ikke desto mindre er forslaget et 
diskussionspunkt for arbejdsgruppen ”Gennemgang af Finansforordningen”. Indtil videre 
har gruppen besluttet, at hovedkontorets regnskabsfører skal udnævnes af 
Styrelsesrådet for at øge hans/hendes uafhængighed. Han har endvidere kompetence til 
at træffe beslutning om gældende regnskabsstandarder og regler. Med hensyn til kontrol 
af fuldstændighed og nøjagtighed, viste en høring med sagførere en mulig modsigelse af 
skolernes autonomi, som blev givet i systemreformen af Europaskolerne i 2009 (ref. 
2009-D-353-en-4).  
 

v. I 2016, har Europaskolerne et budget på 75.000 EUR til ekstern revision. Målet er at 
bruge dette budget til første eksterne revisioner i fire skoler. Uden at det berører 
ovennævnte, vil enhver stigning, som Revisionsretten kunne anse for at være 
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hensigtsmæssig, blive budt velkommen til at beslutte forholdet af dens revisioner (antal 
skoler revideret pr. år). 

 
Personale 
 

vi. Generalsekretærens kontor er klar over behovet for jobrotation på følsomme 
økonomiske områder.  Hvad angår medlemmerne af det administrative og hjælpe-
personalet (AAS) (f.eks. den ledende revisor), skal det tages i betragtning, at den 
individuelle skole er arbejdsgiver for personalemedlemmet, og at kontrakten skal 
overholde national arbejdsmarkedslovgivning. Af denne årsag kan Generalsekretærens 
kontor ikke påtvinge jobrotation mellem forskellige skoler. Ikke desto mindre kan 
kontoret skabe en ramme, der angiver frivillig jobrotation blandt skolerne og 
Generalsekretærens kontor.  For at fremme intern jobrotation af AAS, har Styrelsesrådet 
i december 2013 besluttet at revidere artikel 7 i forordningen for medlemmer af det 
administrative og hjælpe-personale, og at tillade AAS medlemmer at skifte skole uden 
økonomiske ulemper (ref. 2013-10-D-18-en-2).  
 
Med hensyn til funktionen ”regnskabsfører”, har Generalsekretærens kontor fremlagt et 
forslag, der forudser muligheden af at udnævne et medlem af AAS for en begrænset 
periode. Dette vil fremme jobrotation på et økonomisk følsomt område. Styrelsesrådet vil 
diskutere dette forslag på deres møde i december 2015. 
  
Med hensyn til udstationeret personale (navnlig regnskabsførere), bør det bemærkes, at 
Generalsekretærens kontor i april 2014 gav Styrelsesrådet et forslag, der anfører en 
tidsmæssig begrænsning af varigheden af regnskabsføreres udstationering.  Dette 
forslag forudså en maksimal varighed på ni år. En forlængelse blev kun forudset i 
tilfælde, hvor regnskabsførere skifter skole (ref. 2014-01-D-60-en-3). Styrelsesrådet, der 
argumenterede, at skolerne kunne få problemer med at finde kvalificeret personale, 
forkastede dette forslag. Generalsekretærens kontor tilvejebringer et revideret forslag til 
rådet. 
 

vii. Generalsekretærens kontor har lavet et udkast til en vejledning ”Rekrutteringspolitik og –
procedure, gældende for administrativt og hjælpe-personale i Europaskolerne” (ref. 
2015-08-D-8-en-1), som blev diskuteret på direktørmødet i september. Efter yderligere 
høring af skolerne, bliver de nye vejledninger offentliggjort i oktober 2015. 
 
Med hensyn til evaluering af udstationerede lærere, forudses en yderligere 
harmonisering ved at tilvejebringe yderligere vejledning til bedømmerne (direktører og 
nationale inspektører). Evalueringspolitikken fra Generalsekretærens kontor vedrørende 
AAS vil blive gennemgået i lyset af 2015-evalueringsrunden. Den gennemgåede politik 
vil blive delt med skolerne i 2016.  
 
Kontrakterne for lokalt rekrutterede lærere blev harmoniseret i Tyskland i 2013 (ref. 
2013-06-M-3). Derudover blev de kontrakter, der tilbydes af belgiske skoler, revideret og 
harmoniseret i foråret 2015 (ref. 2015-05-M-2).  
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viii. Direktørerne diskuterede den juridiske situation for deltidslærere på deres møde i 

september. Der blev opnået enighed om at opdatere memorandum ”Harmonisering af 
behandling af lokalt rekrutterede lærere fra begyndelsen af skoleåret 2013/2014” (ref. 
2013-06-M-4), særligt med hensyn til betaling i sommerferien. Det nye memorandum 
bliver offentliggjort i november 2015.  

 
Bortset fra denne korttidshandling, sigter Generalsekretærens kontor på at opnå en 
vedtagelse af ”Personalevedtægter for lokalt rekrutterede lærere i Europaskolerne” i april 
2016. Disse personalevedtægter har til hensigt at tilvejebringe en komplet og 
sammenhængende ramme for lokalt rekrutterede lærere. 
 
 

Indkøbsprocedurer 
 

ix. Generalsekretærens kontor oprettede en indkøbsafdeling, og lederen overtog sine 
pligter i slutningen af august. Hendes rolle er at give vejledning og støtte til 
Generalsekretærens kontor og skoler om, hvor disse indkøbsregler følges strengt. 
 
Udover det ovennævnte, vil hovedkontoret, stadig inden for det fjerde kvartal i 2015, 
cirkulere en revideret udgave af memorandaet (ref.: 2013-02-M-2-en-1) vedrørende 
procedurerne for indkøb af varer og tjenester i overensstemmelse med de regler, der er 
angivet i Finansforordningen efter sidste revision, godkendt af Styrelsesrådet i december 
2014. Dette memorandum indeholder praktisk vejledning til skolerne om 
gennemførelsen af de grundlæggende krav til indkøbsprocedurer, som angivet om 
økonomiske regler. 

 
 
Kontrolstandarder 
 

x. Generalsekretærens kontor har lavet et udkast til nye, klare interne kontrolstandarder, 
herunder vejledning om, hvordan overensstemmelse med standarderne bedømmes. De 
er aktuelt til diskussion på ledelsesniveau, vil derefter blive præsenteret for de respektive 
beslutningstagende organer og vil blive omsat i praksis i januar 2016.  
 

 
 
Betalinger 
 

xi. Generalsekretæren frigav i juli 2015 vejledningen om segregation af pligter i økonomiske 
kredsløb. Aktuelt analyserer Finanskontrol-enheden forslagene fra skolerne om, hvordan 
segregeringen af pligter gennemføres. Før den er helt på plads, og før Finanskontrol-
enheden går fra ex-ante til ex-post kontrol, skal visse processer og rollerne i SAP 
revideres. Målet er at være færdig i januar 2016. 
 

xii. Som nævnt herover, vil den interne kontrolarkitektur blive styrket ved følgende projekter: 
 

a. Gennemførelse periodiseringspostbaseret regnskabsførelse (se punkt i.). 
b. Generalsekretærens kontors regnskabsfører er et diskussionspunkt i 

gennemgangen af Finansforordningen (se punkt iv.). 
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c. Når de tekniske (SAP) og organisationsmæssige (forslag fra skolerne) krav til 
segregering af pligter på økonomiske kredsløb opfyldes, vil Finanskontrol-
enheden på basis af en risikovurdering, udføre ex-post kontroller på skolerne og 
Generalsekretærens kontor. 

d. Se punkt v.  
 
 
 
 

 
Kari KIVINEN 

Generalsekretær 
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