
ATASKAITA

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2016 finansinių metų metinių 
finansinių ataskaitų su Biuro atsakymu

(2017/C 417/03)

ĮVADAS

1. Rygoje įsikūręs Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (toliau – Biuras), įsteigtas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1211/2009 (1). Biuro pagrindinė užduotis – teikti specialistų ir pagalbines 
administravimo paslaugas Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai (EERRI) ir, vadovaujantis Reguliavimo 
valdybos rekomendacijomis, rinkti ir analizuoti informaciją apie elektroninius ryšius ir pažindinti nacionalines reguliavimo 
institucijas su geriausia praktika, kaip antai ES reglamentavimo pagrindo įgyvendinimo bendrais metodais, metodikomis ar 
gairėmis.

2. Lentelėje pateikti pagrindiniai duomenys apie Biurą (2).

Lentelė

Pagrindiniai duomenys apie Biurą

2015 2016

Biudžetas (milijonais eurų) (1) 4,0 4,2

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d. (2) 26 27

(1) Biudžeto skaičiai pagrįsti mokėjimų asignavimais.
(2) Darbuotojai – pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai.

Šaltinis: Biuro pateikti duomenys.

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA

3. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą bei Biuro 
priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti 
įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė.

NUOMONĖ

4. Mes auditavome:

a) Biuro metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės (3) ir biudžeto vykdymo (4) ataskaitos, ir

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą,

kaip to reikalauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnis.
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(1) OL L 337, 2009 12 18, p. 1.
(2) Daugiau informacijos apie Biuro kompetenciją ir veiklą pateikta jo interneto svetainėje: www.berec.europa.eu.
(3) Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, 

svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.
(4) Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės operacijos, ir aiškinamoji informacija.

http://www.berec.europa.eu


Finansinių ataskaitų patikimumas

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

5. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Biuro finansinėse ataskaitose Biuro 
finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei 
grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jo finansinis reglamentas ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. Jos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo 
sektoriaus apskaitos standartais.

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas

Pajamos

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo

6. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos 
pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

7. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimi 
mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė

8. Pagal SESV 310–325 straipsnius ir Biuro finansinį reglamentą vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų 
parengimą ir pateikimą, laikantis tarptautiniu mastu pripažintų viešojo sektoriaus apskaitos standartų, bei už jose 
atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Ši atsakomybė apima vidaus kontrolės priemonių nustatymą, vykdymą ir 
palaikymą, siekiant parengti ir pateikti finansinės būklės ataskaitas, kuriose nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų 
atsiradusių iškraipymų. Vadovybė taip pat privalo užtikrinti, kad finansinės būklės ataskaitose atspindima veikla, 
finansinės operacijos ir informacija atitiktų jas reglamentuojančius teisės aktus. Galutinė atsakomybė už finansinėse 
ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą tenka Biuro vadovybei.

9. Rengiant finansines ataskaitas, vadovybė yra atsakinga už Biuro gebėjimo toliau užtikrinti veiklos tęstinumą 
vertinimą, už deramą su tęstinumu susijusių dalykų atskleidimą ir už veiklos tęstinumo prielaidos taikymą apskaitai.

10. Už valdymą atsakingi asmenys vykdo subjekto finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir atspindimų operacijų auditą

11. Mūsų tikslai yra gauti pakankamą patikinimą dėl to, ar Biuro finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, 
o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos, bei, remiantis mūsų auditu, pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai arba kitoms atitinkamoms biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms patikinimo pareiškimą dėl finansinių 
ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Pakankamas patikinimas užtikrina aukštą 
patikinimo lygį, tačiau jis nėra garantija, kad auditas visuomet nustatys esamus reikšmingus iškraipymų ar neatitikties 
atvejus. Tokius atvejus gali nulemti sukčiavimas ar klaidos ir jie laikomi reikšmingais jei, imant atskirai ar subendrinus, 
galima pagrįstai tikėtis, jog jie darys įtaką naudotojų ekonominiams sprendimams, priimtiems remiantis šiomis 
finansinėmis ataskaitomis.
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12. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą informaciją finansinėse 
ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, 
taip pat remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų 
reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisiniam pagrindui rizikos vertinimu. Atliekant šiuos rizikos vertinimus, 
nagrinėjama ataskaitų rengimui ir jų teisingam pateikimui bei atspindimų operacijų teisėtumui ir tvarkingumui svarbios 
vidaus kontrolės priemonės, siekiant pagal esamas aplinkybes nustatyti tinkamas audito procedūras, bet ne siekiant 
pareikšti nuomonę dėl vidaus kontrolės veiksmingumo. Audito metu taip pat įvertinamas taikomų apskaitos metodų 
tinkamumas ir vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas; taip pat įvertinamas bendras finansinės būklės 
ataskaitų pateikimas.

13. Kalbant apie pajamas, mes tikriname iš Komisijos gautą subsidiją ir vertiname Biuro mokesčių ir kitų pajamų (jei 
tokių yra) surinkimo procedūras.

14. Išlaidų srityje mes nagrinėjame mokėjimų operacijas, kai išlaidos buvo padarytos, užregistruotos ir patvirtintos. 
Šis nagrinėjimas apima visas mokėjimų kategorijas, išskyrus avansus jų išmokėjimo momentu. Išankstiniai mokėjimai 
nagrinėjami tuo metu, kai lėšų gavėjas pateikia jų tinkamo panaudojimo įrodymą ir kai Biuras sutinka su tuo įrodymu ir 
patvirtina išankstinį mokėjimą tais pačiais arba vėlesniais metais.

15. Rengdami šią ataskaitą ir patikinimo pareiškimą, mes atsižvelgėme į su Biuro metinėmis finansinėmis 
ataskaitomis susijusį nepriklausomo išorės auditoriaus darbą, kaip nustatyta ES Finansinio reglamento 208 straipsnio 
4 dalyje (5).

16. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.

PASTABOS DĖL OPERACIJŲ TEISĖTUMO IR TVARKINGUMO

17. 2016 m. kovo mėn. Biuras pradėjo pirkimų procedūrą, kad būtų pasirašyta bendroji sutartis (BS) su dviejomis 
veikiančiomis tarptautinėmis mokyklomis Rygoje savo darbuotojų vaikams. Nors konkurso techninėse specifikacijose 
nurodyta, kad Biuras sudarys bendrąją sutartį pagal pakopinę sistemą su dviem ekonominės veiklos vykdytojais, pagal 
sutarties kriterijus mokyklą renkasi tėvai. Todėl 2016 m. liepos mėn. pasirašytos 400 000 eurų bendrosios sutartis 
pagrindas yra prieštaringas ir tarp Biuro ir mokyklų atsiranda teisinis neapibrėžtumas. Be to, šiuo konkrečiu atveju BS 
nebuvo būtina.

18. Po perklasifikavimo vienas darbuotojas buvo priskirtas į aukštesnę kategoriją, tiesiai į 2, o ne į 1 pakopą, o tai 
neatitinka ES Tarnybos nuostatų.

PASTABOS DĖL PATIKIMO FINANSŲ VALDYMO IR VEIKSMINGUMO

19. 2016 m. kovo mėn. Biuras pasirašė 60 000 eurų sutartį dėl žmogiškųjų išteklių, susijusių su profesine pagalba ir 
konsultacinėmis paslaugomis, teikimo. Pirkimų procedūra buvo išimtinai pagrįsta kaina. Konsultanto pasamdymas 
neatsižvelgiant į jo kompetenciją ir profesinę patirtį kaip skyrimo kriterijus neužtikrina, kad lėšos bus panaudotos 
racionaliausiu būdu.

KITOS PASTABOS

20. 2016 m. vidutinis įdarbinimo laikotarpis Biure buvo 2,58 metų, o personalo kaita buvo didelė ir siekė 25 %. Ši 
padėtis turi įtakos Biuro efektyvumui ir atsiranda jo darbo programų įgyvendinimo rizika. Galima priežastis yra 
priimančiajai valstybei taikomas atlyginimų korekcinis koeficientas (73 % 2016 m. liepos 1 d.).
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(5) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).



21. Biuro steigimo reglamente nereikalaujama periodiškai atlikti jo veiksmingumo išorės vertinimų. Biuras su Komisija 
turėtų išnagrinėti galimybę šį vertinimą atlikti nors kas penkerius metus, kaip tai daroma daugelio kitų agentūrų atveju. 
Atliekant bet kurią kitą steigimo reglamento peržiūrą, į ją turėtų būti įtrauktas šis reikalavimas.

ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS

22. Taisomųjų veiksmų atsižvelgiant į Audito Rūmų ankstesnių metų pastabas apžvalga pateikta priede.

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
2017 m. rugsėjo 19 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Klaus-Heiner LEHNE

Pirmininkas 
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PRIEDAS

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

Metai Audito Rūmų pastabos
Taisomojo veiksmo būklė

(užbaigtas/vykdomas/neįvykdytas/n. d.)

2014
Dėl to, kad nebuvo susitarimų su ELPA šalimis (1), nebuvos surinktos 
2014 m. numatytos biudžeto lėšos iš EERRI stebėtojo statusą 
turinčių ELPA šalių nacionalinių reguliavimo institucijų įnašų.

Neįvykdytas

2015

2013 m. Biuras pasirašė ketverių metų trukmės preliminariąją 
profesionalių renginių organizavimo paslaugų teikimo sutartį. 
Tačiau jis nepakankamai įvertino savo poreikius, o sutarties suma 
2014 m. gruodžio mėn. išaugo iki maksimalios ribos. Pirkimų 
procedūra dėl naujos bendrosios sutarties pasirašymo buvo pradėta 
vykdyti tik 2015 m. rugpjūčio mėn. Tuo tarpu Biuras šias paslaugas 
įsigijo iš to paties paslaugų teikėjo naudodamas pirkimo užsakymus 
arba mažos vertės sutartis (derybų procedūras) (2). Tokiu būdu 
bendra įsigytų paslaugų suma viršijo nustatytą ribos vertę (3). Turėjo 
būti naudojama atvira viešųjų pirkimų procedūra, kurios metu 
pasiūlymus gali teikti visi suinteresuotieji ekonominiai partneriai.

Užbaigtas

2015

Biuro tikrinta biudžeto vykdymo ataskaita skiriasi nuo daugumos 
kitų agentūrų ataskaitų išsamumo lygiu, tai parodo, kad yra aiškių 
gairių, kaip turėtų būti rengiamos agentūrų biudžeto ataskaitos, 
poreikis.

Užbaigtas

2015

Įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis buvo aukštas II antraštinėje 
dalyje (administracinės išlaidos): jis sudarė 134 228 eurus arba 44 % 
(2014 m. – 91 757 eurus arba 40 %). Šie perkėlimai daugiausia 
susiję su paslaugų, kurios buvo įsigytos po 2015 m., teikimu.

N. d.

(1) Europos laisvosios prekybos asociacija.
(2) Pirkimo užsakymų arba mažos vertės sutarčių atveju, viešųjų pirkimų taisyklės sumažina konkurenciją atitinkamai iki vieno ir trijų 

pareiškėjų.
(3) Bendra visų pasirašytų sutarčių suma sudaro apie 80 000 eurų, o Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 1268/2012 137 straipsnyje 

nustatyta riba yra 60 000 eurų.
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EERRI BIURO ATSAKYMAS

18. Priimančiojoje valstybėje narėje Latvijoje nėra akredituotos Europos mokyklos. Įkurti naują akredituotą Europos 
mokyklą reikia laiko. Kol kas EERRI biuras sudarė tiesiogines sutartis su mokyklomis, kuriose teikiamas mokymas 
pagrindine anglų, prancūzų ar vokiečių kalba. Tai yra laikina priemonė siekiant sudaryti sąlygas darbuotojų vaikams lankyti 
tarptautinę mokyklą, remiantis Komisijos gairėmis dėl Europos reguliavimo agentūrų personalo politikos (1). EERRI biuras 
sutinka su auditorių išvadomis, kad naudoti bendrąsias paslaugų sutartis nėra tinkamas būdas EERRI biurui ieškant 
mokyklinio lavinimo sprendimų. Ateityje jis sudarys su mokyklomis tiesiogines paslaugų sutartis netaikydamas viešųjų 
pirkimų procedūros. EERRI biuras būtų dėkingas, jei Komisija atnaujintų gaires atsižvelgdama į šiuos mokyklų paslaugų 
ypatumus.

19. Remdamasi Jungtinio kategorijų perskirstymo komiteto rekomendacijomis ir atsižvelgdama į visų laikinųjų 
darbuotojų, kurių kategorijos gali būti perskirstytos, bylas, paskyrimų tarnyba patvirtino perskirstytų kategorijų laikinųjų 
darbuotojų sąrašą.

Be to, paskyrimų tarnyba administracijos vadovo siūlymu po išsamių svarstymų sutiko darbuotojo pareigybę priskirti 
aukštesnės kategorijos 2 pakopai, o ne 1 pakopai. Atitinkamai buvo įregistruota ex ante išimtis, kaip nurodyta taisyklėse dėl 
nustatytų finansinių taisyklių ir procedūrų išimčių taikymo.

20. EERRI biuras visiškai sutinka su pastaba dėl bendrosios sutarties dėl žmogiškųjų išteklių valdymo. Jau vykdant pirmą 
konkrečią sutartį kilo tam tikrų sunkumų dėl to, kad sutartis buvo sudaryta tik atsižvelgiant į kainą, o ne į konsultanto 
profesinę kompetenciją ir patirtį.

Visiškai pritardamas auditorių pastaboms, EERRI biuras nutraukė bendrąją sutartį ir imsis kitos strategijos būtinoms 
paslaugoms gauti.

21. EERRI biuras pripažįsta, kad didelė darbuotojų kaita yra rizikos veiksnys, įrašytas į rizikos veiksnių registrą kaip 
keliantis didelį pavojų, ypač turint galvoje agentūros mažumą; dėl to didelė kaita turi dar didesnį neigiamą poveikį (EERRI 
biuras yra mažiausia decentralizuota ES agentūra).

Vadovybė nuolat stengiasi rasti rizikos mažinimo priemonių, bet svarbu pažymėti, kad kai kurie struktūriniai ir 
horizontalieji išorės aspektai, turintys įtakos darbuotojų kaitai, nepriklauso nuo EERRI biuro valios, nes yra susiję su EERRI 
biuro regionine ir (arba) vietine darbo aplinka.

Latvijoje nuolat mažinant korekcinį koeficientą, neseniai sumažėjo grynasis darbo užmokestis ir dėl to padidėjo rizika.

EERRI biuras, imdamasis bet kokių veiksmų ar juos planuodamas situacijai ištaisyti, gali tik sušvelninti riziką. Siekiant 
tinkamai išspręsti darbuotojų išlaikymo klausimą, būtini išorės veiksmai, ypač dėl esamos korekcinių koeficientų sistemos.

22. EERRI biuras bendradarbiauja su Komisija rengiant jo steigimo reglamento 25 straipsnyje numatytą vertinimo 
ataskaitą ir yra pasirengęs šiuo klausimu bendradarbiauti su Komisija ir ateityje. EERRI biuras laikysis visų šioje srityje teisės 
aktų leidėjo priimtų reikalavimų. EERRI biuro reglamentas šiuo metu persvarstomas, ir Komisijos pasiūlyme numatyta 
konkreti nuostata dėl periodinio vertinimo kas penkerius metus. 

C 417/36 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2017 12 6

(1) COM(2005) 5304


