
BERETNING

om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 
2016 med kontorets svar

(2017/C 417/30)

INDLEDNING

1. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (herefter »kontoret« eller »EUIPO«), kendt som Kontoret 
for Harmonisering i det Indre Marked (»OHIM«) indtil den 23. marts 2016, blev oprettet ved forordning (EF) nr. 207/ 
2009 (1), senest ændret ved forordning (EU) 2015/2424 (2). Kontoret ligger i Alicante, og dets kerneaktiviteter er 
registrering af EU-varemærker og registrerede EF-design, som er gyldige i hele EU.

2. Tabellen viser kontorets nøgletal (3).

Tabel

Kontorets nøgletal

2015 2016

Budget (millioner euro) (1) 384,2 421,3

Ansatte i alt pr. 31. december 848 910

(1) Budgettallene er inklusive reserven til uforudsete begivenheder.

Kilde: Kontoret.

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 kontorets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde 
udført af andre revisorer (hvis relevant) og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4. Vi har:

a) revideret kontorets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
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(1) EUT L 78 af 24.3.2009, s. 1.
(2) EUT L 341 af 24.12.2015, s. 21.
(3) Nærmere oplysninger om kontorets beføjelser og aktiviteter kan findes på dens websted: https://euipo.europa.eu.
(4) Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en 

oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.
(5) Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende 

noter.

https://euipo.europa.eu


Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5. Det er vores opfattelse, at kontorets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt 
væsentligt giver et retvisende billede af kontorets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dens 
transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dens 
finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8. Ifølge artikel 310-325 i TEUF og kontorets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og 
aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige 
sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette 
ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også 
ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er 
i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Kontorets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for 
lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9. Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere kontorets evne til at fortsætte 
driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om 
fortsat drift.

10. Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge kontorets regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om kontorets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om 
de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en 
erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de 
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en 
revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. 
Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske 
beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.
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12. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne 
i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af 
revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de 
underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset 
om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 
kontorets udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om 
effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er 
passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den 
samlede præsentation af regnskaberne.

13. Med hensyn til indtægterne undersøger vi kontorets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, 
hvis det er relevant.

14. Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og 
godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt 
korrekt, og kontoret godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

Andre forhold

15. Uden at drage sin erklæring i tvivl skal Revisionsretten henlede opmærksomheden på, at Det Forenede Kongerige 
den 29. marts 2017 meddelte Det Europæiske Råd sin beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union. Der vil blive 
forhandlet en aftale om de nærmere bestemmelser for denne udtræden. Kontorets budget finansieres fuldt ud af gebyrer 
fra økonomiske aktører, der opererer i EU. Gebyrindtægterne varierer fra år til år, afhængigt af antallet af registreringer og 
fornyelser af varemærker og design. Der kan komme et fald i kontorets indtægter som følge af Det Forenede Kongeriges 
beslutning om at udtræde af EU.

16. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

17. Budgetgennemførelsessatsen var lav med 89 %, hvilket tyder på en upræcis vurdering af kontorets udgifter 
i budgettet for 2016. Det er blevet mere vigtigt at sikre, at kontorets budget er præcist, om nødvendigt gennem en ændring, 
som følge af de nylige ændringer i dets oprettelsesforordning og finansforordning, som fastlægger mekanismer som f.eks. 
henlæggelse af overskud til en reservefond (1) og den relaterede udligningsmekanisme (2), som er tilknyttet de budgetterede 
beløb.

BEMÆRKNINGER OM FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING OG PERFORMANCE

18. Kontoret iværksatte i 2014 et udbud med henblik på indgåelse af en fireårig rammekontrakt med en anslået 
markedsvolumen på 30 millioner euro om indkøb af konsulenttjenester, der dækker en lang række aktiviteter, herunder 
revisionstjenester, projektforvaltning, generelle konsulentydelser og undersøgelser. Udbuddet og den efterfølgende 
anvendelse af rammekontrakten blev imidlertid ikke opdelt i delkontrakter på hensigtsmæssig vis. De fastlagte mål og 
aktiviteter var ikke detaljerede nok til præcist at vurdere rammekontraktens omfang. Den var som et resultat heraf 
fuldstændig opbrugt allerede inden for to år og seks måneder. På trods af de mange forskellige tjenesteydelser, der skulle 
leveres, og de meget forskellige udgiftsniveauer pr. aktivitet blev der ikke anvendt delkontrakter. Anvendelse af 
delkontrakter kunne have tilskyndet mindre selskaber til at deltage i forbindelse med aktiviteter af lav værdi. Endelig 
medførte den valgte praksis med at bruge rammekontrakten til at indhente fastpristilbud fra en enkelt kontrahent, at 
priskonkurrencen blev neutraliseret, og at afhængigheden af kontrahenten steg. Kontoret bør overveje at indgå aftaler med 
flere leverandører med en ny indkaldelse af bud, når det er relevant.
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(1) Artikel 89, stk. 1, i kontorets finansforordning fastsætter, at det skal oprette en reservefond med tilstrækkelige midler til at sikre 
kontinuiteten af dets operationer og udførelsen af dets opgaver i ét år, dvs. svarende til de anslåede bevillinger, der er fastsat i afsnit 1, 
2 og 3 i kontorets budget.

(2) Artikel 139, stk. 4 og 6, i kontorets oprettelsesforordning fastsætter, at kontoret hvert år kompenserer for de udgifter, som 
medlemsstaternes centrale kontorer for industriel ejendomsret, Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret og enhver anden 
relevant myndighed, der udpeges af en medlemsstat, har afholdt som følge af de specifikke opgaver, de udfører som funktionelle dele 
af EU-varemærkesystemet i forbindelse med forskellige tjenester og procedurer, og at denne forpligtelse kun finder anvendelse, når 
der ikke er noget budgetunderskud i det pågældende år.



ANDRE BEMÆRKNINGER

19. Kontorets mandat til at registrere varemærker og design for EU's indre marked skaber en stor mængde 
oversættelsesarbejde. Kontorets oprettelsesforordning fastsætter, at det oversættelsesarbejde, der er nødvendigt, for at 
kontoret kan fungere, skal udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (»CdT«), hvilket gør kontoret 
til CdT's største klient. Kontoret gør i stigende grad brug af interne løsninger, såsom sproglige hukommelser og 
oversættelseshukommelser og relateret software. Der sigtes med disse værktøjer mod at forbedre kontorets egen 
omkostningseffektivitet og produktivitet. Set i EU's perspektiv kan den nuværende situation imidlertid resultere 
i dobbeltarbejde og dobbeltomkostninger.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

20. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra 
tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg 
på mødet den 12. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand 
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BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År Revisionsrettens bemærkninger
Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant)

2013

Kontoret har opstillet en forretningskontinuitets- og krisestyrings-
plan, som fastsætter, at 25 funktioner permanent skal være 
bemandet af ansatte på standbytjeneste. Budgetbevillingerne til 
standbygodtgørelser godkendes årligt af kontorets budgetudvalg, 
men det beløb, som blev udbetalt i 2013 (402 458 euro), var 
væsentligt højere end de tilsvarende godtgørelser, der udbetales af 
andre agenturer, som skal sikre permanent tjeneste.

Afsluttet

2014

I sin beretning for 2013 om kontorets årsregnskab anfægtede Retten 
det beløb, der var brugt på standbygodtgørelser (0,40 millioner 
euro). Disse betalinger var højere i 2014 (0,44 millioner euro). 
I november 2014 reviderede kontoret sin politik og reducerede 
antallet af funktioner, der var berettiget til standbygodtgørelser, fra 
25 til 17. Den finansielle effekt heraf vil kunne ses fra 2015 (1). Ni 
ansatte, hvoraf de syv var ledende medarbejdere, modtog mere end 
11 000 euro hver i standbygodtgørelser.

Afsluttet

2015

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger til 2016 
under afsnit III, nemlig 12,9 millioner euro, dvs. 36 % (2014: 14,1 
million euro, dvs. 38 %). Fremførslerne var i stor udstrækning 
relateret til samarbejdsaftaler med nationale kontorer, der først 
indsender omkostningsanmeldelser efter årets udgang.

Ikke relevant

2015

Indkøb af tjenesteydelser på grundlag af et udbud med forhandling 
uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse begrænser kon-
kurrencen til én enkelt forhandlingspartner og bør derfor kun 
anvendes under ekstraordinære omstændigheder. Kontoret anvendte 
denne procedure, da det i 2015 forlængede seks rammekontrakter 
med en værdi af de gentagne tjenesteydelser på 1,9 millioner euro (i 
2014: 12 rammekontrakter med en værdi af de gentagne 
tjenesteydelser på 12,6 millioner euro) (2). I betragtning af antallet, 
værdien og hyppigheden af sådanne kontrakter kan kontorets 
anvendelse af proceduren ikke betragtes som »ekstraordinær«, og den 
overholder ikke fuldt ud de formelle krav (3).

Afsluttet

2015

Kontoret godtgør arbejdsgiverne en del af eller hele bruttolønnen til 
udstationerede nationale eksperter. Det er en fravigelse af Kommis-
sionens praksis, som er, at de udstationerede nationale eksperters 
arbejdsgivere fortsat betaler deres løn. I 2015 beløb disse 
godtgørelser sig til 1,9 millioner euro.

Afsluttet
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År Revisionsrettens bemærkninger
Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant)

2015

Pr. 31. december 2015 var ni ansatte i OHIM i tjenestens interesse 
udstationeret i appelkammeret ved OHIM. EU's tjenestemands-
vedtægt indeholder imidlertid ikke bestemmelser om sådanne 
udstationeringer (4).

Afsluttet (5)

(1) I 2015 betalte kontoret 285 242 euro i standbygodtgørelser, og 13 funktioner var berettiget til dette tillæg.
(2) Rammekontrakter forlænget på grundlag af artikel 134, stk. 1, litra f), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 

(EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).
(3) Som fastsat i artikel 134, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 1268/2012.
(4) Artikel 37, litra a), i forordning nr. 31 (EØF) og 11 (EKSF), vedtægten for tjenestemænd og vilkårene for de øvrige ansatte i Det 

Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EFT 45 af 14.6.1962, s. 1385/62).
(5) Kontoret har i 2016 truffet yderligere foranstaltninger for at sikre, at appelkammeret er uafhængigt af kontoret.
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KONTORETS SVAR

17. Kontoret er enig i, at budgettets præcision er blevet vigtigere efter de seneste ændringer i stiftelses- og 
finansforordningerne, der specificerer mekanismer såsom henlæggelse af overskud til en reservefond, tærskelværdien for 
EU-samarbejdsaktiviteter og udligningsmekanismen, da disse er forbundet med de budgetterede beløb. Derfor vil kontoret 
i fremtiden lægge særlig vægt på opstilling af mere nøjagtige budgetter og, om nødvendigt forelægge med ændringer disse 
budgetter for kontorets styrende organer på et passende tidspunkt, hvilket vil bevare budgettets fremadrettede karakter.

18. Kontoret noterer sig Rettens bemærkninger.

Det oprindelige skøn af omfanget af rammekontrakten var vanskeligt at beregne på tidspunktet for udbuddet, fordi 
specifikationen af målsætningerne og aktiviteterne for de sidste 2 år af kontrakten var direkte forbundet med den strategiske 
2020-plan (1) (SP2020), som endnu ikke var hverken præciseret eller udviklet på det tidspunkt. Dog skal det bemærkes, at 
dette blev afhjulpet i den følgende rammekontrakt, hvor det skønnede omfang svarer til en detaljeret liste over 
underliggende aktiviteter.

Med hensyn til den mulige anvendelse af partier, vil kontoret tage dette i betragtning ved fremtidig udbud af denne art.

Med hensyn til Rettens bemærkning vedrørende neutraliseret konkurrence om pris og den øgede afhængighed af 
tilbudsgiveren, som følge af anmodning om fastpristilbud fra en enkelt tilbudsgiver, skal det bemærkes, at kun 50 % af de 
specifikke kontrakter, der er undertegnet i henhold til denne rammekontrakt er med fast pris. I denne sammenhæng havde 
kontoret nedsat et særligt team, der var specialiseret i kontraktstyring for hele kontoret, og havde etableret en ramme for 
leverandørstyring, der gør det muligt at evaluere korrektheden af fastpristilbuddet og, i dette tilfælde, vende tilbage til en 
anden kontraktordning, såsom »Quoted Times & Means« eller, som sidste udvej, »Times & Means«. Desuden indebærer 
mekanismen for genåbning af konkurrence flere administrative omkostninger og viser sig at være mere tidskrævende end 
andre løsninger.

Endvidere anvender kontoret for efterfølgende rammekontrakter en blandet flerrammeaftale, med delvis kaskade og delvis 
genåbning for tjenesteydelser af denne art.

19. Mens både CdT's og EUIPO's grundlæggende retsakter kun fastsætter, at CdT skal yde de oversættelsestjenester, der er 
nødvendige for kontorets funktion, har EUIPO benyttet sig af CdT's tjenester ikke bare for alle disse nødvendige 
oversættelser, men også for flere andre arbejdsopgaver, herunder redigerings- og terminologiopgaver. Kontoret er dog 
ligesom ethvert andet europæisk agentur eller organ underlagt princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og mener, at 
betaling for oversættelser, der allerede er anmodet om og betalt for tidligere, ikke er i overensstemmelse med dette princip.

Som påpeget af Revisionsretten, er EUIPO fortsat CdT's hovedkunde og bidrager til mere end halvdelen af indtægterne 
i 2016, selv om kontoret benytter sig af IP-oversættelseshukommelser (2), som kommer fra registre med de sidste 20 års IP- 
oversættelser. I 2016 kunne 96 % af de termer, der var nødvendige for IP-oversættelser, hentes fra disse registre. De 4 % IP- 
oversættelser, som krævede oversættelse af CdT, kostede kontoret 15,5 mio. EUR.

EUIPO har, i overensstemmelse med sin mission, forsøgt at give IP-brugere den bedste kvalitet til den lavest mulige pris, for 
at støtte EU's erhvervsliv. I den henseende har kontoret reduceret varemærkegebyrer med over 50 %, hvilket klart gavner 
vores brugere, især de små og mellemstore virksomheder. Besparelserne i forbindelse med ovenstående praksis medvirkede 
til denne betydelige reduktion.

Hvad angår den bekymring, som Revisionsretten udtrykte med hensyn til dobbeltarbejde og dobbeltomkostninger i EU- 
perspektiv, finder kontoret, at vedligeholdelse og genbrug af EUIPO’s tilgængelige registre hverken kræver en stor indsats 
eller medfører høje omkostninger. Kontoret overvejer løbende, hvordan der kan sikres mest valuta for pengene inden for 
den eksisterende lovramme.

CdT er en vigtig partner i udførelsen af kontorets mission og, i betragtning af fremskridtet inden for automatiserede 
oversættelser mener kontoret, at det er af afgørende betydning, at ændringer foretages i fællesskab med gensidig strategisk 
interesse i den snarlige og overskuelige fremtid, for at opbygge en moderne og bæredygtig forretningsmodel, der gavner alle 
involverede parter retfærdigt. 
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(1) SP2020 henviser til et flerårigt arbejdsprogram, der dækker aktiviteter og projekter for perioden 2016-2020.
(2) Oversættelseshukommelser refererer til genbrug af tilgængelige oversættelser og omtales som »præ-oversættelse«.


