
RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2015 med akademins svar

(2016/C 449/06)

INLEDNING

1. Europeiska polisakademin (nedan kallad akademin) ligger i Budapest och inrättades genom rådets beslut 2000/820/RIF 
som upphävdes 2005 och ersattes med rådets beslut 2005/681/RIF (1). Akademins uppgift är att fungera som ett nätverk 
och sammanföra de nationella instituten för polisutbildning i medlemsstaterna för att ombesörja utbildningstillfällen på 
grundval av gemensamma normer för högre polismän.

2. Tabellen visar nyckeltal för akademin (2).

Tabell

Nyckeltal för akademin

2014 2015

Budget (miljoner euro) 8,9 8,8

Personalstyrka totalt den 31 december (1) 43 45

(1) Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från akademin.

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en 
bedömning av nyckelkontroller i akademins system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras 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) akademins årsredovisning, som består av räkenskaperna (3) och rapporterna om budgetgenomförandet (4) 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 akademin som ger en rättvisande bild och för att de 
underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta (5):

C 449/36 SV Europeiska unionens officiella tidning 1.12.2016

(1) EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.
(2) Ytterligare information om akademins behörighet och verksamhet finns på akademins webbplats: www.cepol.europa.eu
(3) Här ingår balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en 

sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.
(4) Här ingår sammanställningen av resultatet av budgetgenomförandet med bilaga.
(5) Artiklarna 39 och 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

http://www.cepol.europa.eu


a) I ledningens ansvar för akademins 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 (6) och göra 
uppskattningar i redovisningen som är rimliga med hänsyn till omständigheterna. Akademin har delegerat detta 
ansvar till kommissionens räkenskapsförare genom ett avtal mellan avdelningar. Direktören godkänner akademins 
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 akademins 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 Europaparlamentet och rådet (7) om årsredovisningens 
tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. 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 akademins 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. När revisionsrätten upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade den det revisionsarbete 
som den oberoende externa revisorn utfört avseende akademins räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s 
budgetförordning (8).

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

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

9. Revisionsrätten anser att akademins årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av akademins 
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 akademins 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.
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(6) 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).

(7) Artikel 107 i delegerad förordning (EU) nr 1271/2013.
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).



11. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalanden.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

12. Den rapport om polisakademins budgetgenomförande som vi granskade är inte lika detaljerad som de flesta andra 
byråers rapporter, vilket visar att det behövs tydliga riktlinjer för byråernas budgetrapportering.

13. Andelen överföringar av gjorda åtaganden inom avdelning II (administrativa utgifter) var stor – 212 456 euro eller 
49 % (2014: 383 940 euro eller 59 %). De berodde på att akademin flyttade från Förenade kungariket till Ungern i 
september 2014 och därför behövde inleda nya tjänste- och varukontrakt. Större delen av de tjänster som hade upphandlats 
enligt dessa årliga kontrakt hade inte tillhandahållits före slutet av 2015.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

14. 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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BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

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

2012

Av de 1,7 miljoner euro i gjorda åtaganden som fördes över från 
2011 förföll 0,7 miljoner euro (41,2 %) 2012. Detta berodde främst 
på att de kostnader som skulle ersättas i enlighet med bidragsöve-
renskommelser 2011 blev lägre än beräknat (0,44 miljoner euro 
eller 62 % av de förfallna överföringarna).

Ej tillämpligt

2013

Av de 1,7 miljoner euro i gjorda åtaganden som fördes över från 
2012 förföll 0,3 miljoner euro (17,6 %) 2013. Detta berodde främst 
på att de kostnader som skulle ersättas inom 2012 års bidragsö-
verenskommelser var lägre än beräknat (0,21 miljoner euro eller 
70 % av de överförda anslag som förföll), vilket visar att akademin 
behöver få mer korrekt information från stödmottagarna vid årets 
slut om de faktiska kostnader som uppkommit.

Ej tillämpligt

2013

Akademins rekryteringsförfaranden medger ännu inte full insyn. 
Anvisningarna till medlemmar i uttagningskommittéerna om 
enhetlig bedömning av urvalskriterier var inte tillräckligt tydliga, 
kraven på yrkeserfarenhet överensstämde inte alltid med genom-
förandebestämmelserna till akademins tjänsteföreskrifter och rekry-
teringsdokumentationen var ofullständig.

Har genomförts

2014

En stor andel av de gjorda åtaganden som hade förts över från 2013 
förföll – 129 828 euro (15 %), främst på grund av att projektet 
Matrix lades ner (15 090 euro) och att de kostnader som skulle 
ersättas enligt bidragsöverenskommelserna för 2013 var lägre än 
beräknat (57 285 euro). Matrixprojektet lades ner under inled-
ningsfasen eftersom det inte tillgodosåg de operativa behoven. Detta 
hade kunnat undvikas om akademin hade gjort en riktig användar-
analys. Överskattningen av bidragskostnader tyder på att akademin 
behöver få mer exakt information från stödmottagarna.

Ej tillämpligt

2014

Andelen överföringar av gjorda åtaganden var stor inom avdelning II 
(administrativa utgifter) – 383 940 euro eller 59 % (2013: 
145 414 euro eller 30 %). Detta berodde till stor del på den stora 
mängd möbler och it-utrustning, och det underhåll som krävdes av 
akademins nya lokaler, som hade beställts men ännu inte levererats 
och/eller betalats sista kvartalet 2014 (akademin hade genomfört 
flytten till Budapest i oktober 2014).

Ej tillämpligt
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AKADEMINS SVAR

12. Vi har tagit del av revisionsrättens kommentarer. I enlighet med förslagen i rambudgetförordningen har vi delegerat 
rollen som räkenskapsförare till Europeiska kommissionens räkenskapsförare. Vi uppfattar det så att den avvikande 
detaljnivån beror på kommissionens rapporteringspraxis och att man vill undvika att ha i stort sett likadan information i 
två olika rapporter. Vi stödjer kommissionens avsikt att upprätta riktlinjer för organens budgetrapportering för 
räkenskaperna för 2016.

13. Vi har tagit del av revisionsrättens kommentarer. Andelen överföringar inom avdelning II (administrativa utgifter) är 
hög men motiverad med tanke på kontraktsförnyelserna och de obetalda fakturorna i slutet av året. Vi har förbättrat 
budgethanteringen och strävar efter att i allt högre grad efterleva och upprätthålla principen om budgetens ettårighet som 
föreskrivs i budgetförordningen. 
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