
SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania 
za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou strediska

(2016/C 449/05)

ÚVOD

1. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „stredisko“ známe tiež ako „Cedefop“) so sídlom 
v Solúne bolo zriadené na základe nariadenia Rady (EHS) č. 337/75 (1). Hlavným poslaním strediska je napomáhať rozvoj 
odborného vzdelávania na úrovni Únie. V záujme dosiahnuť tento cieľ je úlohou strediska zhromažďovať a šíriť 
dokumentáciu o systémoch odborného vzdelávania.

2. V tabuľke sú uvedené hlavné údaje o stredisku (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o stredisku

2014 2015

Rozpočet (mil. EUR) (1) 18,4 18,4

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (2) 120 123

(1) Údaje o rozpočte sú založené na platobných rozpočtových prostriedkoch.
(2) Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Informácie poskytnuté strediskom.

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie 
kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly strediska. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza 
vyhlásení vedenia.

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI

4. Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Dvor audítorov kontroloval:

a) ročnú účtovnú závierku strediska, ktorá pozostáva z finančných výkazov (3) a výkazov o plnení rozpočtu (4) 
za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2015;

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

Zodpovednosť vedenia

5. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej závierky strediska a za zákonnosť 
a riadnosť príslušných operácií (5):
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(1) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(2) Viac informácií o právomociach a činnostiach strediska je dostupných na jeho webovej stránke: www.cedefop.europa.eu.
(3) Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad 

hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.
(4) Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy k nemu.
(5) Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

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


a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou strediska zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie 
systému vnútornej kontroly relevantného pre zostavenie a verné predloženie finančných výkazov, v ktorých sa 
nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných účtovných 
postupov na základe účtovných pravidiel prijatých účtovníkom Komisie (6) a účtovné odhady, ktoré sú za daných 
okolností primerané. Riaditeľ schvaľuje ročnú účtovnú závierku strediska po jej zostavení účtovníkom strediska 
na základe všetkých dostupných informácií, a po priložení poznámky k účtovnej závierke, v ktorej účtovník okrem 
iného vyhlasuje, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných 
hľadísk finančnú situáciu strediska.

b) Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií a dodržiavaním zásady riadneho 
finančného hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie účinného a efektívneho systému vnútornej kontroly, 
ktorý tvorí primeraný dohľad a náležité opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a v prípade potreby 
právne konanie na spätné získanie nesprávne vyplatených alebo využitých finančných prostriedkov.

Zodpovednosť audítora

6. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť Európskemu parlamentu a Rade (7) vyhlásenie 
o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Dvor 
audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a etickým kódexom IFAC 
a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa týchto štandardov je Dvor audítorov 
povinný naplánovať a vykonať audit tak, aby získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka strediska neobsahuje 
významné nesprávnosti a že príslušné operácie sú zákonné a riadne.

7. Dvor audítorov pri audite postupuje tak, aby získal audítorské dôkazy o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako 
aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko 
významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či v príslušných operáciách došlo k závažnému porušeniu 
právneho rámca Európskej únie, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor zohľadňuje 
vnútornú kontrolu, ktorá je relevantná pre zostavenie a verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu 
a kontroly, ktoré sú implementované na zaistenie zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností. Audit tiež obsahuje hodnotenie vhodnosti uplatnených účtovných 
postupov a primeranosti účtovných odhadov, ako aj hodnotenie predloženia účtovnej závierky ako celku. Pri 
vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti Dvor audítorov zohľadnil audítorskú prácu nezávislého externého 
audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou strediska v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách EÚ (8).

8. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské dôkazy pre svoje vyhlásenie 
o vierohodnosti.

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

9. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka strediska vyjadruje verne zo všetkých významných 
hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový 
rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník 
Komisie.

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou

10. Podľa názoru Dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa 
k 31. decembru 2015 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

11. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov.
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(6) Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných účtovných štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) 
vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov, prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch (IAS)/medzinárodných 
štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy.

(7) Článok 107 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013.
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).



PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

12. Miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká v prípade hlavy II (administratívne výdavky) 
vo výške 477 994 EUR, t. j. 28 % (2013: 425 877 mil. EUR, t. j. 24 %). Veľkou mierou sa na tom podieľal veľký objem 
sieťového zariadenia a iného IT vybavenia potrebného na modernizáciu opravených častí budovy strediska, ktoré do konca 
roku 2015 nebolo dodané ani vyfakturované.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

13. Budova, ktorú stredisku poskytlo Grécko, je postavená na aktívnej zlomovej línii, v dôsledku ktorej došlo 
k štrukturálnemu poškodeniu budovy. Grécke orgány zabezpečili opravy a štrukturálne posilnenie, ktoré boli ukončené 
v roku 2015. Stredisko okrem toho v súčasnosti rieši rôzne bezpečnostné otázky týkajúce sa konštrukcie budovy. 
Konkrétny bezpečnostný problém súvisí so sklenou fasádou budovy a strešnými oknami konferenčnej miestnosti strediska 
a ovplyvňuje dostupnosť jeho zariadení.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 13. septembra 2016.

Za Dvor audítorov

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

predseda 
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ODPOVEĎ STREDISKA

12. Stredisko Cedefop naďalej účinne a efektívne využíva svoje finančné prostriedky, pričom celková miera plnenia 
rozpočtu dosahuje 98,5 %. Zo 425 877 EUR, ktoré boli prenesené do roku 2015, bolo nakoniec zrušených len 17 068 EUR 
(t. j. 4 %).

Stredisko Cedefop v roku 2015 dokázalo použiť ďalšie úspory, ktoré vznikli z úpravy vyrovnávacieho mzdového 
koeficientu smerom nadol, a to z 83,8 % na 79,9 %. Táto úprava bola stredisku oznámená až v novembri 2015. Aj keď 
stredisko dokázalo okamžite použiť finančné prostriedky do konca roku, úhrady sa mohli realizovať až v roku 2016.

13. Práce na oprave budovy konštrukčné spevnenie budovy sa ukončili v roku 2015 (1) a boli účinné, čo dokazujú aj 
nedávne hodnoty z merania trhlín (apríl 2016). Tie ukazujú len nepatrný posun, vďaka čomu sa dosiahla väčšia stabilita. 
Okrem toho stredisko nainštalovalo všetky systémy (sklonomery) potrebné na meranie stability a miery posunu. Od roku 
2014 je uzavreté poistenie budovy pre prípad posunu. Stručne možno zhrnúť, že štrukturálne poškodenie bolo komplexne 
opravené a v súčasnosti je jeho rozsah zanedbateľný.

Ako Dvor audítorov poznamenal, stredisko Cedefop momentálne rieši rôzne bezpečnostné problémy súvisiace so sklenou 
fasádou budovy a strešnými oknami konferenčnýchmiestností strediska, ktoré sa prejavujú špecifickým zrýchleným 
opotrebovaním. To súvisí so spôsobom výstavby sklenenej fasády a strešných okien, a nie s umiestnením budovy na aktívnej 
zlomovej línii. V záujme dosiahnutia nápravy súčasného stavu bola 1. júna podpísaná zmluva na vykonanie prác 
a predpokladá sa, že do konca augusta 2016 budú zariadenia plne k dispozícii.

Po ukončení týchto prác budú uvedené bezpečnostné problémy v plnej miere vyriešené. 
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(1) Celkové náklady predstavovali približne 1,7 mil. EUR a grécka vláda ich hradila v celej výške.


