
POROČILO

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015 z odgovorom 
Agencije

(2016/C 449/10)

UVOD

1. Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: „Agencija“ ali „EASA“) s sedežem v Kölnu je bila 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (1), ki je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 216/ 
2008 (2). Agencija ima nekatere regulativne in izvršilne naloge na področju varnosti v letalstvu.

2. V tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (3).

Tabela

Ključni podatki o Agenciji

2014 2015

Proračun (v milijonih EUR) 162,3 185,4

Skupno število zaposlenih 31. decembra (1) 740 779

(1) Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev 
in analizo poslovodskih predstavitev.

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI

4. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) revidiralo:

(a) zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ter

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom.

Odgovornost poslovodstva

5. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa Agencije ter za zakonitost in 
pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom (6):
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(1) UL L 240, 7.9.2002, str. 1.
(2) UL L 79, 19.3.2008, str. 1.
(3) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.easa.europa.eu.
(4) Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih 

računovodskih usmeritev in druga pojasnila.
(5) Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo.
(6) Člena 39 in 50 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

http://www.easa.europa.eu/


(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Agencije vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema 
notranjih kontrol, ki se uporablja za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno 
napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev na podlagi 
računovodskih pravil, ki jih je sprejel računovodja Komisije (7), in pripravo okoliščinam primernih računovodskih 
ocen. Direktor odobri zaključni račun Agencije, potem ko ga računovodja Agencije pripravi na podlagi vseh 
razpoložljivih informacij in napiše pojasnilo, priloženo zaključnemu računu, v katerem med drugim izjavlja, da je 
pridobil razumno zagotovilo, da so informacije v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega 
položaja Agencije;

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, povezanih z zaključnim računom, in 
skladnostjo z načelom dobrega finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje uspešnega in 
učinkovitega sistema notranjih kontrol, ki zajema ustrezen nadzor in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti 
in goljufij ter po potrebi sodne postopke za izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih sredstev.

Revizorjeva odgovornost

6. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu predloži izjavo o zanesljivosti 
zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij (8). Sodišče izvede revizijo v skladu 
z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom MZRS ter mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske 
institucije INTOSAI. Ti standardi določajo, da mora Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi razumno 
zagotovilo, da je zaključni račun Agencije brez pomembno napačnih navedb in da so z njim povezane transakcije 
zakonite in pravilne.

7. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, ki temelji na oceni 
tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu ter pomembne neskladnosti med z njim povezanimi 
transakcijami in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega 
tveganja revizor upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa, ter 
nadzorne in kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se 
pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. Med revizijo se tudi ovrednotijo primernost računovodskih 
usmeritev, sprejemljivost računovodskih ocen in celotna predstavitev zaključnega računa. Sodišče je pri pripravi tega 
poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Agencije, ki ga je opravil 
neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (9).

8. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna osnova za njegovo izjavo o zanesljivosti.

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

9. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj 
na dan 31. decembra 2015 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njene 
finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije.

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom

10. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z zaključnim računom za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2015, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.

11. Zaradi naslednje pripombe mnenji Sodišča nista vprašljivi.
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(7) Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, so izpeljana iz mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor 
(MRSJS), ki jih je izdala Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov, ali, kadar je smiselno, iz mednarodnih računovodskih 
standardov (MRS)/mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske 
standarde.

(8) Člen 107 Delegirane uredbe (EU) št. 1271/2013.
(9) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).



PRIPOMBA O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

12. Prenosi odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, so bili visoki in so za naslov II 
(upravni odhodki) znašali 4,4 milijona EUR ali 20,2 % (2014: 3,6 milijona EUR ali 22 %), za naslov III (operativni odhodki) 
pa 2 milijona EUR ali 32,0 % (2014: 2 milijona EUR ali 38,1 %). Ti prenosi se večinoma nanašajo na novosti IT, naročene 
proti koncu leta, ter na dejavnosti oblikovanja pravil in raziskovalne projekte, ki niso bili zaključeni leta 2015.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

13. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega 
sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 13. septembra 2016.

Za Računsko sodišče

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Predsednik 
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PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2013

Leta 2012 je Agencija za oddajo naročila za izvajanje dela njenih 
dejavnosti certificiranja zunanjemu izvajalcu s postopki javnega 
naročanja izbrala 14 nacionalnih letalskih organov in 10 usposob-
ljenih subjektov. Odhodki za dejavnosti certificiranja, ki jih izvajajo 
zunanji izvajalci, so v letu 2013 znašali približno 22 milijonov EUR. 
Proces dodeljevanja posebnih nalog certificiranja nacionalnim 
letalskim organom in usposobljenim subjektom ter merila, ki se 
pri tem uporabljajo, so opisani v posebnih smernicah, ki jih je 
pripravila Agencija. Vendar pa bi lahko proces oddaje naročila 
zunanjim izvajalcem izboljšali z boljšim dokumentiranjem postop-
kov, vključno z ocenjevanji, ki temeljijo na merilih iz smernic. Enako 
velja tudi za dodeljevanje številnih drugih naročil male vrednosti 
ponudnikom.

zaključen

2013

Agencija je začela delovati leta 2004 in je doslej delovala na podlagi 
korespondence in izmenjav z državo članico gostiteljico. Vendar pa 
celovit sporazum o sedežu med Agencijo in državo članico še ni bil 
podpisan. S takim sporazumom bi se spodbujala preglednost v zvezi 
s pogoji za delovanje Agencije in delo njenih zaposlenih.

se izvaja

2014

Skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile 
prevzete obveznosti, je bila visoka in je znašala 97,1 %. Čeprav je 
Agencija skupno stopnjo prenosov odobrenih proračunskih sredstev, 
za katera so bile prevzete obveznosti, s 7,2 milijona EUR (7,7 %), 
kolikor je znašala v letu 2013, v letu 2014 še dodatno znižala 
na 5,9 milijona EUR (6,2 %), pa so bili prenosi visoki in so znašali 
3,6 milijona EUR (22,0 %) za naslov II (upravni odhodki) 
in 2,0 milijona EUR (38,1 %) za naslov III (operativni odhodki). 
Čeprav je to deloma posledica večletnega značaja poslovanja 
Agencije in so bili prenosi v vzorcu Sodišča ustrezno utemeljeni, 
je tako visoka stopnja v nasprotju s proračunskim načelom 
enoletnosti.

ni relevantno

2014

Agencija bi lahko izboljšala načrtovanje oddaje javnih naročil, zlasti 
v zvezi z okvirnimi pogodbami. V letu 2014 so se trije postopki 
začeli prepozno, da bi nadomestili obstoječe okvirne pogodbe, 
preden so se iztekle. Da bi zagotovili neprekinjeno poslovanje, sta 
bili dve obstoječi okvirni pogodbi podaljšani do sklenitve novih, 
v drugem primeru pa je bil za premostitev vrzeli začet dogovorjeni 
postopek oddaje javnega naročila. Spremenjeno trajanje prvotne 
pogodbe vpliva na pošteno konkurenco, izvedba dogovorjenega 
postopka pa ni v skladu s finančno uredbo.

ni relevantno
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ODGOVOR AGENCIJE

13. Od leta 2012 je Agencija bistveno zmanjšala stopnje prenosov, in sicer s 24 % na 20,2 % za naslov II in s 46,3 % 
na 32 % za naslov III. Kot so potrdili revizorji, so preneseni zneski upravičeni zaradi njene narave dejavnosti in so zdaj res 
zelo blizu sprejemljivi ravni (+ 0,2 % oziroma + 2 %). Kljub temu se Agencija zavezuje, da bo še nadalje znižala stopnjo 
prenosov. 
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