
ARUANNE

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

(2017/C 417/08)

SISSEJUHATUS

1. Angers’is asuv Ühenduse Sordiamet (edaspidi „amet“) asutati nõukogu määrusega (EÜ) nr 2100/94 (1). Ameti peamine 
ülesanne on registreerida ja läbi vaadata taimesortidega seotud liidu tööstusomandi kaitse taotlused ning tagada vajalike 
registreerimiskatsete läbiviimine liikmesriikide pädevates asutustes.

2. Tabelis esitatakse ameti peamised arvandmed (2).

Tabel

Ameti peamised arvandmed

2015 2016

Eelarve (miljonites eurodes) 14,7 16,1

Töötajate arv seisuga 31. detsember (1) 44 46

(1) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.

Allikas: ameti edastatud andmed.

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE

3. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, tehingute otsesest testimisest ning 
ameti järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse vajaduse korral 
teiste audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi.

ARVAMUS

4. Kontrollikoda auditeeris:

a) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (3) ja eelarve täitmise aruannetest (4) 
31. detsembril 2016. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

nagu sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287.
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(1) EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1.
(2) Ameti pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav selle veebisaidil www.cpvo.europa.eu.
(3) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõ-

himõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat teavet.
(4) Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja selgitavaid lisasid.

http://www.cpvo.europa.eu


Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

5. Kontrollikoja hinnangul annab ameti raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta 
kohta kõikides olulistes aspektides õiglase pildi ameti finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni 
peaarvepidaja vastu võetud arvestuseeskirjadele. Viimased põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori 
raamatupidamisstandarditel.

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkus ja korrektsus

Tulud

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

6. Kontrollikoja hinnangul on 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad tulud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Maksed

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

7. Kontrollikoja hinnangul on 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad maksed kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Juhtkonna ja majandusüksuse valitsemise eest vastutavate isikute kohustused

8. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja ameti finantsmäärusele vastutab juhtkond 
rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandardite kohase raamatupidamise aastaaruande 
koostamise ja esitamise ning raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
eest. Juhtkonna kohustused hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks vajalike sisekontrollimehhanismide 
kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. 
Juhtkond vastutab ka selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus, finantstehingud ja teave oleks kooskõlas 
vastavate õigusaktidega. Ameti juhtkonnal on lõplik vastutus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse eest.

9. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata ameti vastavust tegevuse jätkuvuse 
põhimõttele, avaldades tegevuse jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, ja lähtudes raamatupidamises 
tegevuse jätkuvuse põhimõttest.

10. Isikud, kelle ülesandeks on majandusüksuse valitsemine, vastutavad majandusüksuse finantsaruandluse järelevalve 
eest.

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel

11. Kontrollikoja eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi 
väärkajastamisi ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või muudele asjaomastele eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavatele 
institutsioonidele kinnitav avaldus, mis kinnitab raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning selle aluseks 
olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Piisav kindlus on väga suurt tõenäosust tähistav kindlus, kuid see ei taga, et 
oluline väärkajastamine või nõuete mittejärgimine auditi käigus alati avastatakse. Need võivad tuleneda pettusest või 
veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada 
majandusotsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
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12. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud summade ja andmete 
ning aruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Audiitor valib protseduurid, tuginedes oma 
hinnangule, sh hinnates aruandes pettusest või vigadest põhjustatud olulise väärkajastamise ja selle aluseks olevate 
tehingute Euroopa Liidu õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse riski. Asjakohaste auditiprotseduuride 
kavandamiseks (kuid mitte arvamuse esitamiseks sisekontrollimehhanismide tulemuslikkuse kohta) võtab audiitor 
riskihinnangu tegemisel arvesse aruande koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks ning selle alustehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse tagamiseks rakendatud sisekontrollimehhanisme. Auditi käigus hinnatakse ka kasutatud arvestuspõhimõtete 
asjakohasust ja juhtkonna koostatud arvestushinnangute põhjendatust, samuti aruande üldist esituslaadi.

13. Tulude puhul hindab kontrollikoda ameti tasude ja muude tulude kogumise korda (kui amet on sellist tulu 
saanud).

14. Kulude puhul auditeerib kontrollikoda maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud ja heaks kiidetud. 
Ettemakseid auditeeritakse siis, kui vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist tõendanud ning amet on need kas 
samal aastal või hiljem tasaarvestuse tegemisega heaks kiitnud.

Muu asjaolu

15. Ilma esitatud arvamust kahtluse alla seadmata juhib kontrollikoda tähelepanu asjaolule, et 29. märtsil 2017 
teavitas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogu enda otsusest Euroopa Liidust välja astumise kohta. Väljaastumise 
tingimused lepitakse kokku läbirääkimiste käigus. Amet on täielikult isemajandav, peamiselt ühenduse sordikaitse 
taotlejatelt ja ühenduse kaitse alla võetud sortide omanikelt saadavast tulust. Kuna ameti tuludest vaid ca 4 % laekub 
Ühendkuningriigis asuvatelt klientidelt, ei põhjusta Ühendkuningriigi lahkumine ameti hinnangul suurt riski selle 
tuludele. Samuti leiab amet, et on võimalik võtta meetmeid selle tagamiseks, et praegu Ühendkuningriigis toimuva 
taimeliikide uurimise jaoks on olemas asjakohased vahendid, ilma et see põhjustaks märkimisväärset ohtu ameti 
talitluspidevusele.

16. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA

17. Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli kõrge II jaotises (halduskulud) – 788 540 eurot ehk 
40 % (2015. aastal 395 882 eurot ehk 28 %). See tuleneb peamiselt pooleliolevast hoonete renoveerimisest (284 423) eurot, 
IT-projektidest (253 483 eurot) ning auditite ja hindamiste kuludest (137 098 eurot), millega seotud teenused osutatakse 
osaliselt või arved esitatakse alles 2017. aastal.

18. 2016. aastasse üle kantud 2015. aasta maksete assigneeringute tühistamise määr oli kõrge ka II jaotises – 17 % 
(2015. aastal 20 %), mis osutab vajadusele parandada eelarve planeerimist.

MUUD KOMMENTAARID

19. Ameti asutamismääruses ei nõuta tulemuslikkuse perioodilist välishindamist. Ehkki amet ja komisjon on teinud 
konkreetsetes valdkondades juhtumipõhist hindamist, peaks amet koos komisjoniga kaaluma tulemuslikkuse tervikliku 
välishindamise tellimist vähemalt iga viie aasta tagant, nagu seda tehakse enamikus teistes ametites. Asutamismääruse 
läbivaatamisel tuleks selline nõue sisse viia.
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EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

20. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmetest on esitatud lisas.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
19. septembri 2017. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Klaus-Heiner LEHNE 

C 417/60 ET Euroopa Liidu Teataja 6.12.2017



LISA

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed

Aasta Kontrollikoja kommentaarid
Parandusmeetmete võtmise seis
(lõpetatud/pooleli/alustamata/ei 

kohaldata)

2014

Enamiku maksete tegemiseks kasutab amet elektroonilisi pangaka-
naleid. Peaarvepidaja või üks tema kahest asetäitjast allkirjastab 
maksed elektrooniliselt. Protsessi käigus ei nõuta teise inimese 
allkirja – ameti jaoks kujutab see endast finantsriski.

Alustamata

2014
Kuigi amet alustas tegevust 1995. aastal, ei ole endiselt allkirjastatud 
ameti ja selle personali töötingimusi täpsustavat tegevuskoha 
lepingut ameti ja asukohariigi vahel.

Pooleli

2015

Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli 
kõrge II jaotises (halduskulud) – 395 882 eurot ehk 28 % (2014. 
aastal 394 599 eurot ehk 30 %). Ülekandmised on seotud põhiliselt 
IT projekte (134 030 eurot), lähetuskulusid (96 368 eurot) ja 
siseauditit puudutavate kuludega (82 070 eurot), millega seotud 
teenused osutatakse ja arved esitatakse 2016. aastal.

E/K

2015
2015. aasta eelarvesse tehtud ülekandmiste tühistamise määr oli 
kõrge II jaotises – 20 % (2014. aastal 26 %) ja viitab kavandamisa-
lastele puudustele.

Pooleli

2015

Kaebustega seotud menetluskulud pidid olema põhimõtteliselt 
kaetud kaebuste esitamise lõivuga (1). Nimetatud lõiv kattis aga vaid 
väikese osa tegelikest kuludest. 2015. aastal oli kaebuste esitamise 
lõivust saadud tulu 11 000 eurot (2014. aastal 12 500 eurot), samas 
kui apellatsioonikomisjoni liikmete kulud olid ca 62 037 eurot 
(2014. aastal 80 114 eurot).

E/K

2015

31. detsembri 2015. aasta seisuga oli üle 90 päeva maksmata 
lõivude (enamjaolt kehtivusaasta lõivud) summa 240 766 eurot. 
Amet ei kasutanud kõiki enda finantsmääruses sätestatud võimalusi 
saamata lõivude sissenõudmiseks, nt sundtäitmise abil (2).

Pooleli

(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1238/95 (EÜT L 121, 1.6.1995, lk 31) põhjendused.
(2) Ameti finantsmääruse artikkel 53.
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AMETI VASTUSED

Amet võtab kontrollikoja kommentaarid teadmiseks.

17. 2016. aasta ülekandmiste kõrge määr on suuresti seotud hoone renoveerimise ja IT arendusprojekti jätkumisega. 
Nende projektide rakendamine ei lange tegevuslikel põhjustel kokku kalendriaastaga. 
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