
ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за 
финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Центъра

(2016/C 449/05)

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Европейският център за развитие на професионалното обучение (наричан по-нататък „Центърът“, известен още като 
„Cedefop“) със седалище в Солун е създаден с Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета (1). Основната му цел е да подпомага 
развитието на професионалното обучение в рамките на Европейския съюз. За да постига тази цел, Центърът събира 
и разпространява документация относно системите за професионално обучение.

2. В таблицата са представени основни данни за Центъра (2).

Таблица

Основни данни за Центъра

2014 г. 2015 г.

Бюджет (в млн. евро) (1) 18,4 18,4

Общ брой служители към 31 декември (2) 120 123

(1) Бюджетните данни са на базата на бюджетни кредити за плащания.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Центъра.

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на 
ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Центъра. Използвани са също така доказателства, получени от 
дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

4. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Сметната палата 
извърши одит на:

а) годишните отчети на Центъра, които се състоят от финансови отчети (3) и отчети за изпълнението на бюджета (4) за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2015 година, и

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети.

Отговорност на ръководството

5. Ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на годишните отчети на Центъра, както и за 
законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (5):
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(1) ОВ L 39, 13.2.1975 г, стр. 1.
(2) Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Центъра може да се намери на неговия уебсайт: www.cedefop. 

europa.eu.
(3) Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените 

в нетните активи и обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.
(4) Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него.
(5) Член 39 и член 50 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/


а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети на Центъра включват: разработване, въвеждане 
и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и вярното представяне на финансовите 
отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки; 
подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики въз основа на счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията (6); изготвяне на счетоводни разчети в съответствие с конкретните обстоятелства. 
Директорът одобрява годишните отчети на Центъра, след като отговорният счетоводител ги е изготвил въз основа на 
цялата налична информация и е съставил служебна бележка, съпътстваща отчетите, в която, наред с другото, декларира 
наличието на достатъчна увереност относно вярното и точното представяне на финансовото състояние на Центъра във 
всички съществени аспекти.

б) Отговорностите на ръководството по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 
операции, както и по отношение на съответствието им с принципа на доброто финансово управление, се състоят 
в разработване, въвеждане и поддържане на ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, осигуряваща адекватно 
наблюдение и подходящи мерки за предотвратяване на нередности и измами, и ако е необходимо — правни действия 
за възстановяване на неправомерно изплатени или използвани средства.

Отговорност на одитора

6. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да представи на Европейския парламент и на 
Съвета (7) декларация за достоверност относно надеждността на годишните отчети, както и относно законосъобразността 
и редовността на свързаните с тях операции. Сметната палата извършва своя одит в съответствие с международните одитни 
стандарти и етичните кодекси на Международната федерация на счетоводителите (МФС) и международните стандарти на 
ИНТОСАЙ (МСВОИ). Съгласно тези стандарти Сметната палата следва да планира и извършва одита по такъв начин, че да 
получи достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра не съдържат съществени неточности, както и че свързаните 
с тях операции са законосъобразни и редовни.

7. Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите 
суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции. Избраните 
процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите 
или съществено несъответствие на свързаните с тях операции с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, 
независимо дали те се дължат на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид 
вътрешният контрол, отнасящ се до изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и системите за наблюдение 
и контрол, въведени с цел осигуряване на законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите операции, и се 
разработват подходящи за обстоятелствата одитни процедури. Одитът на Сметната палата включва също така оценка на 
уместността на използваните счетоводни политики и основателността на направените счетоводни разчети, както и оценка 
на цялостното представяне на отчетите. При изготвянето на доклада и на декларацията за достоверност Сметната палата 
взе предвид резултатите от одита на отчетите на Центъра, извършен от независим външен одитор, в съответствие 
с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (8).

8. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и подходящи като база за изготвяне на 
нейната декларация за достоверност.

Становище относно надеждността на отчетите

9. Сметната палата счита, че годишните отчети на Центъра дават вярна представа във всички съществени аспекти за 
неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци 
за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Центъра 
и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията.

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

10. Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 
31 декември 2015 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

11. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.
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(6) Счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията, се основават на международните счетоводни стандарти за 
публичния сектор (МССПС), издадени от Международната федерация на счетоводителите, или, където е приложимо, на 
международните счетоводни стандарти (МСС)/международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета по 
международни счетоводни стандарти.

(7) Член 107 от Делегиран регламент (EС) № 1271/2013.
(8) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).



КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

12. Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял II (административни 
разходи) — 477 994 млн.евро, или 28 % (2013 г. — 425 877 евро, или 24 %). Това се дължи в значителна степен на 
големия обем мрежово и друго ИТ оборудване, необходимо за ремонтираните части на сградата на Центъра, което все още не 
е било доставено или фактурирано до края на 2015 г.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

13. Сградата, която гръцката държава е предоставила на Центъра, е построена върху активен разлом, което е довело до 
структурни повреди на сградата. Гръцките органи са започнали ремонт и структурно укрепване на сградата, които са 
приключени през 2015 г. Освен това понастоящем Центърът се занимава с разрешаването на редица проблеми със 
сигурността, свързани с конструкцията на сградата. Конкретен проблем със сигурността е свързан със стъклената фасада на 
сградата и с остъклените тавани на конферентните зали на Центъра и засяга използваемостта на съоръженията на Центъра.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член 
на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 13 септември 2016 г.

За Сметната палата

Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател 
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ОТГОВОР НА ЦЕНТЪРА

12. Центърът продължава да използва ефективно и ефикасно своите средства, като общата степен на изпълнение на 
бюджета е 98,5 %. От пренесените за 2015 г. 425 877 EUR в крайна сметка са анулирани само 17 068 EUR (или 4 %).

През 2015 г. Центърът успя да използва допълнителни спестявания в резултат на понижаването на корекционния 
коефициент за заплатите от 83,8 % на 79,9 %. Корекцията беше съобщена на Центъра едва през ноември 2015 г. Ето защо, 
въпреки че Центърът успя да използва тези средства незабавно преди края на годината, изплащането им беше възможно едва 
през 2016 г.

13. През 2015 г. бяха завършени ремонтните дейности и структурното заздравяване (1), чиято ефективност беше 
установена чрез скорошни измервания на пукнатината (април 2016 г.), които отчитат слаба степен на свличане и съответно 
по-голяма стабилност. Освен това Центърът е монтирал всички необходими системи (инклинометри) за наблюдение на 
стабилността и степента на свличане. На последно място, от 2014 г. е направена застрахова срещу свличане. Накратко, 
предприети са цялостни мерки във връзка със структурните повреди, които към момента са незначителни.

Както отбелязва Палатата, понастоящем Центърът е ангажиран с разрешаването на редица проблеми със сигурността, 
свързани със стъклената фасада на сградата и с остъклените тавани на конферентните зали на Центъра, при които се 
наблюдава специфично ускорено износване. Причината за това е свързана с метода на строеж на стъклената фасада и 
остъклените тавани, а не с местоположението на сградата върху активен разлом. Във връзка с този проблем на 1 юни беше 
подписан договор за строително-ремонтни работи и до края на август 2016 г. се очаква съоръженията да бъдат напълно 
използваеми.

С приключването на строително-ремонтните работи горепосочените проблеми със сигурността ще бъдат разрешени в пълна 
степен. 
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(1) Общи разходи: прибл. 1 700 000 EUR, покрити изцяло от гръцкото правителство.


