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ĮVADAS 

1. Briuselyje įsikūrusi Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga 

(toliau – Įstaiga, taip pat vadinama EACEA), įsteigta Komisijos sprendimu 

2009/336/EB1. Įstaigos užduotis – valdyti švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 

srityse Komisijos patvirtintas programas ir nuosekliai įgyvendinti techninius 

projektus2

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA 

. 

2. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, 

tiesioginį operacijų testavimą ir pagrindinių Įstaigos priežiūros ir kontrolės sistemų 

kontrolės priemonių vertinimą. Be to, prireikus, naudojami iš kitų auditorių darbų 

gauti įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė.  

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 

3. Atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 

287 straipsnio nuostatas, Audito Rūmai auditavo: 

a) Įstaigos metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. 

pasibaigusių finansinių metų finansinės atskaitomybės3 ir biudžeto vykdymo 

ataskaitos4

                                            

1 OL L 101, 2009 4 21, p. 26. 

; ir 

2 II priede apibendrinta Įstaigos kompetencija ir veikla. Šis priedas pateiktas 
susipažinti. 

3 Finansinę atskaitomybę sudaro balansas ir ekonominių rezultatų ataskaita, pinigų 
srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita bei svarbių apskaitos metodų suvestinė 
ir kita aiškinamoji informacija. 

4 Jas sudaro biudžeto rezultatų ataskaita ir jos priedas. 
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b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

Vadovybės atsakomybė 

4. Vadovybė yra atsakinga už Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rengimą ir 

sąžiningą jų pateikimą bei atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą5

a) Su Įstaigos metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės 

atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, – susijusios su finansinės 

atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 

iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, – nustatymą, taikymą ir 

priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos apskaitos pareigūno 

patvirtintomis apskaitos taisyklėmis,

: 

6

b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų 

valdymo atitiktimi susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir 

efektyvios vidaus kontrolės, – apimančios pakankamą priežiūrą ir tinkamas 

 pasirinkimą ir taikymą; esamomis 

aplinkybėmis pagrįstų apskaitinių įvertinimų atlikimą. Direktorius Įstaigos 

metines finansines ataskaitas patvirtina po to, kai jos apskaitos pareigūnas jas 

parengė remdamasis visa turima informacija ir pateikė su finansinėmis 

ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, be kita ko, nurodo, kad jis turi 

pakankamą patikinimą, jog jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai 

atspindi Įstaigos finansinę būklę. 

                                            

5  Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 62 ir 68 straipsniai kartu su šio 
Reglamento 53 ir 58 straipsniais (OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 

6 Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos 
Tarptautinės buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus 
apskaitos standartais (TVSAS) arba, prireikus, – Tarptautinės apskaitos standartų 
valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS) / Tarptautiniais 
finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). 
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priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo bei, prireikus, teismines 

procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas, – 

nustatymą, taikymą ir priežiūrą.  

Auditoriaus atsakomybė 

5. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos 

Parlamentui ir Tarybai7

6. 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, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų 

reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos 

Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos 

rizikos vertinimus, auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, 

susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir sąžiningu jų pateikimu, taip pat į 

operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės 

sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant 

 metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose 

atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito 

Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais ir 

etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų 

standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai planuotų ir 

atliktų auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas dėl to, ar 

Įstaigos metinėse finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose 

atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. 

                                            

7 Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 162 straipsnis. 
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auditą taip pat įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų apskaitinių 

vertinimų pagrįstumas ir bendras finansinių ataskaitų pateikimas. 

7. Audito Rūmai mano, kad gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami jų 

patikinimo pareiškimui pagrįsti.  

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

8. Audito Rūmų nuomone Įstaigos metinėse finansinėse ataskaitose Įstaigos 

finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais 

metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais 

yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis reglamentas ir Komisijos 

apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. 

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

9. Audito Rūmų nuomone, 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 

metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais 

aspektais yra teisėtos ir tvarkingos. 

10. Toliau pateiktos pastabos šių Audito Rūmų nuomonių nekeičia. 

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO 

Perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo didelis (97 %) I antraštinėje dalyje 

(personalo išlaidos) ir II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos). Nors 

įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis buvo palyginti didelis II antraštinėje dalyje 

(25 %), jie iš esmės buvo susiję su užsakytomis ir iš dalies 2013 m. gautomis IT 

paslaugomis ir įranga, kurioms metų pabaigoje nebuvo parengtos sąskaitos 

faktūros, ir taip pat su daugiamečiu Įstaigos veiklos pobūdžiu (ekspertų atliekamos 

projektų peržiūros ir projektų auditai). 
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ATSIŽVELGIMAS Į PRAĖJUSIŲ METŲ PASTABAS 

Taisomųjų veiksmų, atsižvelgiant į Audito Rūmų praėjusių metų pastabas, 

apžvalga pateikta I priede.  

 

 

 

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin 

CVIKL, 2014 m. liepos 8 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I PRIEDAS 

Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastaba 
Taisomojo veiksmo būklė 

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

2012 

Perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas 
(99 %) I antraštinėje dalyje (personalo išlaidos) ir 
II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos). Nors 
įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis buvo palyginti 
aukštas II antraštinėje dalyje (28 %), jie iš esmės buvo 
susiję su 2012 m. gautomis paslaugomis, kurioms 
metų pabaigoje nebuvo parengtos sąskaitos faktūros 
(pastato išlaidos ir IT paslaugos), ir su daugiamečiu 
veiklos pobūdžiu (ekspertų atliktos projektų peržiūros ir 
projektų auditai). 

n. d. 



1 

ADB001943LT04-14PP-CH074-14APCFIN-RAS-2013_EACEA-TR.DOC 2014 7 8 

II PRIEDAS 

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (Briuselis) 

Kompetencija ir veikla 

Sutartyje numatytos 
Sąjungos 
kompetencijos sritys  
SESV 165 straipsnio 
1 dalis, 166 straipsnio 
1 dalis, 167 straipsnio 
1 dalis ir 
173 straipsnio 1 dalis. 

Informacijos rinkimas 

Europos Sąjunga prisideda prie geros kokybės švietimo plėtojimo. 

Europos Sąjunga įgyvendina profesinio mokymo politiką. 

Europos Sąjunga prisideda prie valstybių narių kultūrų klestėjimo. 

Europos Sąjunga ir valstybės narės užtikrina, kad būtų sudarytos Sąjungos pramonės 
konkurencingumui reikalingos sąlygos. 

Įstaigos 
kompetencijos sritys 
(Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 58/2003; 
Komisijos sprendimas 
2009/336/EB, iš dalies 
pakeistas Sprendimu 
2012/797/ES; 
Komisijos sprendimas 
C(2009) 3355, iš 
dalies pakeistas 
Sprendimu C(2012) 
9475 final) 
 

Tikslai 

Švietimo, kultūros ir pramonės politikos kontekste buvo imtasi daugelio priemonių Europos 
Sąjungoje skatinti švietimą, profesinį mokymą, garso ir vaizdo, kultūros bei jaunimo sritis ir 
aktyvų pilietiškumą. Pagrindiniai šių priemonių tikslai – sustiprinti socialinę sanglaudą, 
skatinti konkurencingumą, ekonominį augimą ir glaudesnę Europos tautų sąjungą. 

Šios priemonės apima įvairias programas. 

Įstaiga yra atsakinga už kai kurių šių programų dalių valdymą, pavyzdžiui, „Visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis“, „Kultūra“, „Veiklus jaunimas“, „Europa piliečiams“, „MEDIA“, 
„Erasmus Mundus“, „MEDIA Mundus“ ir „Tempus“. Šiuo atžvilgiu ji įgyvendina Sąjungos 
pagalbą, išskyrus užduotis, kurioms reikia įgaliojimų, leidžiančių veikti savo nuožiūra 
įgyvendinant politinį pasirinkimą. 

Užduotys 

− Įgyvendinant Sąjungos programas valdyti Įstaigai patikėtus projektus per visą jų 
vykdymo laikotarpį ir atlikti šiam tikslui būtinas patikras, priimant atitinkamus 
sprendimus, jei Komisija Įstaigai suteikė šiuos įgaliojimus, 

− nustatyti biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo instrumentus ir, jei Komisija suteikia 
įgaliojimus, įgyvendinti visus veiksmus, kurių reikia Sąjungos programoms valdyti, visų 
pirma veiksmus, susijusius su sutarčių skyrimu ir dotacijų suteikimu, 

− rinkti, nagrinėti ir perduoti Komisijai visą informaciją, kurios reikia vadovauti Sąjungos 
programų įgyvendinimui. 

− Sąjungos lygmeniu įgyvendinti Europos švietimo informacijos tinklą (Eurydice), ir vykdyti 
veiklą, skirtą pagerinti išmanymą ir supratimą jaunimo reikalų srityje, renkant, 
analizuojant ir skleidžiant informaciją bei rengiant tyrimus ir leidinius. 

Valdymas Iniciatyvinis komitetas  

Sudėtis 

Sudarytas iš penkių Europos Komisijos paskirtų narių. 

Pareigos 

Europos Komisijai patvirtinus jis priima Įstaigos metinę darbo programą. Be to, jis priima 
Įstaigos administracinį biudžetą ir jos metinę veikos ataskaitą. 

Direktorius  

Skiria Europos Komisija. 

Išorės auditas 

Europos Audito Rūmai. 

Vidaus auditas 

Vidaus audito skyrius. 

Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT). 
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Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija 

Europos Parlamentas, veikiantis rekomendavus Tarybai. 

2013 m. (2012 m.) 
Įstaigai skirti 
ištekliai 

Biudžetas 

2013 m. Įstaigos administracinis biudžetas sudarė 51 (50) milijoną eurų (100 % 
finansuojama iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto).  

Įstaiga valdė 850 (728) milijonų eurų, susijusių su Komisijos Vykdomajai įstaigai patikėtomis 
programomis ir projektais.  

Darbuotojų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d. 

Laikini darbuotojai: personalo plane numatytos 105 (103) darbo vietos laikiniems 
darbuotojams 
Užimtos darbo vietos: 99 (99) 

Sutartininkai: 348 (335) darbo vietos sutartininkams 
Užimtos darbo vietos: 336 (329) 

Iš viso darbuotojų: 435 (428) darbo vietų užima darbuotojai, kurie užsiima: 

pagrindine veikla: 352 
administracine veikla: 83 

2013 (2012) m. 
veiklos rezultatai ir 
suteiktos paslaugos 

Komunikacija 

− Dalyvauta 19 informacinių dienų, kurias surengė nacionalinės agentūros / struktūros, ir 
keliose kitose informacinėse sesijose Briuselyje; projektų rezultatais atnaujinta EVE1 
duomenų bazė, organizuoti renginiai bendradarbiaujant su kuruojančiais generaliniais 
direktoratais). 

− Briuselyje naujiems projektų koordinatoriams ir partneriams surengti pradedamieji 
susirinkimai. 

− Įvairiose vietose surengti teminiai grupiniai posėdžiai ir posėdžiai su projektų 
koordinatoriais. 

Atrankos 

− Paskelbti 28 kvietimai teikti pasiūlymus ir vienas kvietimas dalyvauti konkurse. 

− Įstaigos svetainėje paskelbti atitinkami išsamūs atrinktų pasiūlymų (santraukų) 
žiniaraščiai (ar aprašymai). 

− Vadovybė gavo apie 15 000 pasiūlymų. 

− Atrinkta apie 4 000 projektų ir 4 308 „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos.  

Stebėjimo vizitai 

- Su projektų dalyviais buvo surengta daugiau kaip 310 stebėjimo misijų (vietoje ar 
Briuselyje), skirtų stebėti 310 projektų įgyvendinimą. 

Supaprastinimo priemonės 

− Išplėstas e.formų naudojimas, siekiant apimti daugiau veiksmų, susijusių su 91 % visų 
paraiškų. 

− Vykdant kai kuriuos veiksmus išplėsta supaprastinta sutarčių sudarymo procedūra 
(užuot sudarius susitarimus dėl dotacijų, yra priimami sprendimai). 

− Patobulintas ir didesniam veiksmų skaičiui taikytas vienkartinėmis išmokomis pagrįsto 
skaičiavimo metodas. 

− Didesnės veiksmų dalies įvertinimams taikyti nuotoliniai ekspertų susitikimai ir nuotolinis 
projektų vertinimas. 

− Parengti audito sertifikatai, siekiant supaprastinti finansinių ataskaitų teikimą. Jie bus 
palaipsniui pradėti taikyti. 

− Pabaigtas ir pateiktas naudotis finansinės informacijos rinkinys, siekiant geriau 
informuoti naudos gavėjus. 

Bendradarbiavimas su kuruojančiais GD 

− Surengti keturi valdymo komiteto posėdžiai. 

− Su kuruojančių generalinių direktoratų direktoriais periodiškai organizuoti koordinaciniai 
susitikimai dėl programų, kurių valdymas yra perduotas Įstaigai (trys susitikimai per 
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metus). 

− Kuruojantiems GD suteikta pagalba rengiant kitos kartos programas. 

− Komisijai paprašius, buvo teikta su programų įgyvendinimu susijusi informacija. 

− Įgyvendintas veiksmų planas po antrojo Įstaigos tarpinio vertinimo. 

− Glaudus bendradarbiavimas su kuruojančiais GD rengiant naujas programas 2014–
2020 m. laikotarpiui. 

Politikos rėmimas 

− Nuolatinis Eurydice tinklo valdymas, siekiant remti švietimo politiką; jis taip pat buvo 
išplėstas iki jaunimo srities. 

− Eurydice padalinys parengė kelias ataskaitas. 

Auditai 

Pagal 2012 m. audito planą atlikta 114 auditų. Pagal 2013 m. audito planą numatyta atlikti 
114 naujų auditų.  

Sutartys ir projektai:  

pasirašytos 5 492 sutartys ir užbaigti 4 969 projektai. 

Įgaliojimai 

− 2013 m. pratęsti Įstaigos įgaliojimai. Komisija pratęsimą patvirtino gruodžio mėn. 

1 Elektroninė projektų, remiamų pagal Europos Komisijos valdomas programas švietimo, mokymo, kultūros, 
jaunimo ir pilietiškumo srityse, rezultatų sklaidos ir panaudojimo bazė. 

Šaltinis: Įstaigos pateiktas priedas. 

 



EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
   

EACEA - LT 

 
 

ĮSTAIGOS ATSAKYMAS 
 
 
11: Įstaiga atsižvelgia į Audito Rūmų pastabas. Perkeltų asignavimų skaičius, palyginti su praėjusiais 

metais, sumažintas. Įstaiga toliau dės pastangas, kad perkėlimų mastas būtų kontroliuojamas ir 

mažinamas. 
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