
ZIŅOJUMS

par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi

(2016/C 449/10)

IEVADS

1. Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “EASA”), kura atrodas Ķelnē, izveidoja ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1592/2002 (1), kas atcelta ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 (2). Aģentūrai ir uzticēti 
konkrēti regulatīvi un izpildes uzdevumi aviācijas drošības jomā.

2. Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā (3).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

2014 2015

Budžets (miljoni EUR) 162,3 185,4

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (1) 740 779

(1) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie 
pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA

4. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu Palāta revidēja:

a) Aģentūras gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2015. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Vadības atbildība

5. Vadība ir atbildīga par Aģentūras gada pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī par pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību (6).
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(1) OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
(3) Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.easa.europa.eu.
(4) Finanšu pārskatos ietilpst bilance, finanšu darbības rezultātu pārskats, naudas plūsmas tabula, pārskats par neto aktīvu pārmaiņām 

un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības metodēm, un citi paskaidrojumi.
(5) Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata pielikums.
(6) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.), 39. un 50. pants.

http://www.easa.europa.eu


a) Vadības atbildība saistībā ar Aģentūras gada pārskatiem ietver tādas iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un 
uzturēšanu, kas ļauj sagatavot un patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros krāpšanas vai kļūdas dēļ nav sniegtas būtiski 
nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot piemērotas grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības 
noteikumiem, ko pieņēmis Komisijas grāmatvedis (7); veikt konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. 
Izpilddirektors apstiprina Aģentūras gada pārskatus pēc tam, kad Aģentūras grāmatvedis tos ir sagatavojis, izmantojot 
visu pieejamo informāciju, un tiem pievienojis paskaidrojumu, kurā cita starpā ir apliecinājis pamatotu pārliecību par 
to, ka pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Aģentūras finanšu stāvokli.

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un atbilstību pareizas finanšu pārvaldības 
principam nozīmē izveidot, ieviest un uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās kontroles sistēmu, ietverot pienācīgu 
pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi 
izmaksāto vai izlietoto līdzekļu atgūšanai.

Revidenta atbildība

6. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam un Padomei (8) sagatavot deklarāciju par 
gada pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Palāta veic revīziju saskaņā ar Starptautiskās 
Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem 
augstāko revīzijas iestāžu standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un veikt revīziju tā, lai gūtu 
pamatotu pārliecību, ka Aģentūras gada pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi.

7. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto 
informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās procedūras ir atkarīgas no revidenta 
profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski 
nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. 
Novērtējot minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un 
patiesu izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kas ieviestas pakārtoto darījumu likumības un pareizības 
nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī 
izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu. Sagatavojot šo 
ziņojumu un ticamības deklarāciju, Palāta ņēma vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar 
Aģentūras pārskatiem, kā paredzēts ES Finanšu regulas (9) 208. panta 4. punktā.

8. Palāta uzskata, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu tās ticamības deklarāciju.

Atzinums par pārskatu ticamību

9. Palāta uzskata, ka Aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 
2015. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka 
Aģentūras finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

10. Palāta uzskata, ka 2015. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir 
likumīgi un pareizi.

11. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem.
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(7) Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz Starptautiskās Grāmatvežu federācijas pieņemtajiem 
starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) vai, ja nepieciešams, uz Starptautisko grāmatvedības 
standartu padomes izdotajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IAS)/starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas 
standartiem (IFRS).

(8) Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013, 107. pants.
(9) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).



KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

12. Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz nākamo gadu, pārnesumu līmenis bija 
augsts II sadaļā “Administratīvie izdevumi”, proti, 4,4 miljoni EUR jeb 20,2 % (2014. gadā – 3,6 miljoni EUR jeb 22 %), un 
III sadaļā “Pamatdarbības izdevumi”, kur attiecīgā summa bija 2 miljoni EUR jeb 32,0 % (2014. gadā – 2 miljoni EUR jeb 
38,1 %). Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz IT atjauninājumiem, kurus pasūtīja pašās gada beigās, kā arī uz normatīvām 
darbībām un pētniecības projektiem, kas turpinās pēc 2015. gada.

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

13. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējā gadā, ir 
izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2016. gada 13. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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PIELIKUMS

Iepriekšējā gadā formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav 
sākta/neattiecas)

2013

EASA 2012. gadā ar iepirkuma procedūru starpniecību izraudzījās 
14 valsts aviācijas iestādes un 10 kvalificētās struktūras, lai nodotu 
ārpakalpojumu sniedzējiem daļu savu sertifikācijas darbību. Izdevu-
mi par šādām ārējām sertifikācijas darbībām 2013. gadā sasniedza 
aptuveni 22 miljonus EUR. Konkrētu sertifikācijas uzdevumu 
piešķiršana valsts aviācijas iestādēm un kvalificētajām struktūrām 
un piemērojamie kritēriji ir aprakstīti īpašās pamatnostādnēs, ko 
izstrādājusi Aģentūra. Tomēr ārpakalpojumu pārredzamība būtu 
jāuzlabo, labāk dokumentējot piešķiršanas procedūras, tostarp 
novērtējumus, kas izdarīti, balstoties uz pamatnostādnēs formulēta-
jiem kritērijiem. Tas pats attiecas uz daudzu citu nelielas vērtības 
līgumu piešķiršanu pretendentiem.

Ieviests

2013

Aģentūra darbojas kopš 2004. gada un līdz šim attiecības ar mītnes 
dalībvalsti ir kārtojusi korespondences un cita veida apmaiņas 
formā. Taču Aģentūra nav noslēgusi visaptverošu mītnes nolīgumu 
ar dalībvalsti. Tāds nolīgums uzlabotu pārredzamību attiecībā uz 
nosacījumiem, ar kuriem saskaņā strādā Aģentūra un tās darbinieki.

Ieviešana ir sākta

2014

Kopējais līmenis apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, bija 
97,1 %. Kaut arī Aģentūra samazināja pārnesumu vispārējo līmeni 
apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, no 7,2 miljoniem EUR 
(7,7 %) 2013. gadā līdz 5,9 miljoniem EUR (6,2 %) 2014. gadā, 
pārnesumi apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, bija augsti: 
3,6 miljoni EUR (22,0 %) II sadaļā “Administratīvie izdevumi” un 
2,0 miljoni EUR (38,1 %) III sadaļā “Pamatdarbības izdevumi”. Lai 
gan to daļēji var attaisnot ar Aģentūras darbības daudzgadu raksturu 
un Palātas izlasē iekļautie pārnesumi bija pienācīgi pamatoti, tik 
augsts pārnesumu līmenis ir pretrunā budžeta gada pārskata 
principam.

Neattiecas

2014

Aģentūras iepirkuma plānošanu iespējams uzlabot, it īpaši saistībā ar 
pamatlīgumiem. 2014. gadā trīs iepirkuma procedūras sāka pārāk 
vēlu, lai esošos pamatlīgumus aizstātu līdz to termiņa beigām. Lai 
nodrošinātu darbības nepārtrauktību, divus esošos pamatlīgumus 
pagarināja, līdz stājās spēkā jaunie pamatlīgumi, un citā gadījumā 
pārtraukuma novēršanai izmantoja iepirkuma sarunu procedūru. 
Izmaiņas līguma sākotnējā termiņā ietekmē godīgu konkurenci, un 
sarunu procedūras izmantošana neatbilda Finanšu regulai.

Neattiecas
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AĢENTŪRAS ATBILDE

13. Kopš 2012. gada Aģentūra ir ievērojami samazinājusi pārnesumu līmeni no 24 % līdz 20,2 % II sadaļai un no 46,3 % 
līdz 32 % III sadaļai. Pārnestajām summām, kā atzīst revidenti, ir pamatojums sakarā ar aģentūras darba raksturu, un tagad 
tās ir ļoti tuvas pieņemamiem līmeņiem (attiecīgi + 0,2 % un + 2 %). Tomēr aģentūra apņemas vēl vairāk samazināt 
pārnesumus. 
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