
ARUANNE

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos 
ameti vastusega

(2016/C 449/25)

SISSEJUHATUS

1. Ateenas ja Irákleios (1) asuv Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (edaspidi „amet“) asutati Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 460/2004, (2) mis pärast mitmeid muudatusi asendati määrusega (EL) nr 526/2013 (3). Ameti 
peamine ülesanne on tõhustada liidu suutlikkust võrgu- ja infoturbega seotud probleemide vältimisel ja nendele 
reageerimisel liikmesriikide ja liidu jõupingutuste kaudu.

2. Tabelis esitatakse ameti peamised arvandmed (4).

Tabel

Ameti peamised arvandmed

2014 2015

Eelarve (miljonites eurodes) 10 10

Töötajate arv seisuga 31. detsember (1) 62 69

(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 teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi.

KINNITAV AVALDUS

4. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda:

a) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (5) ja eelarve täitmise aruannetest (6) 
31. detsembril 2015. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust.

Juhtkonna kohustused

5. Juhtkond vastutab ameti raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest ning aastaaruande 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest (7):
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(1) Ameti tegevtöötajad koliti Ateenasse 2013. aasta märtsis.
(2) ELT L 77, 13.3.2004, lk 1.
(3) ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.
(4) Ameti pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav ameti veebisaidil www.enisa.europa.eu.
(5) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõ-

himõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.
(6) Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast.
(7) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) artiklid 39 ja 50.

http://www.enisa.europa.eu/


a) juhtkonna kohustused seoses ameti raamatupidamise aastaaruandega hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja 
õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks 
pettusest või vigadest tingitud olulisi väärkajastamisi; komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirja-
del (8) põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute koostamist, mis 
on asjaolusid arvestades mõistlikud. Tegevdirektor kiidab ameti raamatupidamise aastaaruande heaks pärast seda, kui 
peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et 
omab piisavat kindlust selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab ameti finantsolukorra kohta kõikides 
olulistes aspektides õige ja õiglase ülevaate;

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks on 
juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab 
piisavat järelevalvet ja asjakohaseid meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral 
õiguslikke menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks.

Audiitori kohustused

6. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule (9) kinnitav avaldus 
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 
Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI 
kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi 
planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne ei 
sisalda olulisi väärkajastamisi ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed.

7. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud summade ja andmete 
ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb 
riskil, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust 
Euroopa Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks võtab audiitor 
nimetatud riski hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamisega seonduvaid mistahes 
sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja 
kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning 
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse koostamisel võttis 
kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd, mis hõlmas ameti raamatupidamise aastaaruande kontrollimist 
vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 lõikes 4 (10) sätestatud nõuetele.

8. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase aluse kinnitava avalduse 
esitamiseks.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

9. Kontrollikoja hinnangul kajastab ameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ameti 
finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ameti finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt 
selle finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

10. Kontrollikoja hinnangul on ameti 2015. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

11. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla.
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(8) Komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni 
koostatud rahvusvahelistel avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise Arvestusstan-
dardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS)/rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS).

(9) Delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107.
(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).



KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA

12. Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr on kõrge II jaotises (halduskulud) – 0,15 miljonit eurot 
ehk 22 % (2014. aastal 0,6 miljonit eurot ehk 49 %). Ülekandmised olid põhiliselt seotud investeeringutega IT-taristusse, 
mis telliti plaanipäraselt aasta lõpus.

MUUD KOMMENTAARID

13. 2016. aastal kavatseb amet osa haldustöötajatest Irákleiost Ateenasse üle viia, ehkki selle alusmääruse kohaselt peaks 
ameti personal, kes tegeleb haldusega, asuma Irákleios.

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

14. Kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmete ülevaade on esitatud lisas.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
13. septembri 2016. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

C 449/140 ET Euroopa Liidu Teataja 1.12.2016



LISA

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed

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

kohaldata)

2012
Ehkki ameti finantsmääruse ja selle rakenduseeskirjade kohaselt 
tuleb füüsiline inventuur läbi viia vähemalt iga kolme aasta tagant, 
tehti seda viimati 2009. aastal.

Lõpetatud

2014

Kulukohustustega seotud assigneeringute üldine määr oli kõrge – 
100 % (2013. aastal 94 %). 2015. aastasse üle kantud kulukohus-
tustega seotud assigneeringute kogusumma oli 1,3 miljonit eurot 
ehk 15 % kõigist assigneeringutest (2013. aastal 1,2 miljonit eurot 
ehk 13,5 %). Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste 
määr oli kõrge II jaotises (halduskulud) – 0,6 miljonit eurot ehk 49 % 
(2013. aastal 0,8 miljonit eurot ehk 59 %). Need ülekandmised olid 
seotud investeeringutega ameti kahe kontori IT-taristusse, mis telliti 
aasta lõpus, nagu oli kavandatud.

Ei kohaldata
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AMETI VASTUS

13. ENISA märgib järgmisesse aastasse ülekantud assigneeringute määra vähenemist 15 %-lt 2014. aastal 7 %-le 2015. 
aastal, mis tuleneb ENISA tulemuslikkuse pidevast paranemisest selles valdkonnas. Ülekandmine on õigustatud ja on seotud 
ehitusprojektiga (0,05 miljonit eurot), et kolida välja Ateena kontori (1) omanikule kuuluv andmekeskus, mis lõpetati alles 
detsembris 2015. Lisaks lõppes detsembris 2015 pärast läbirääkimistega hankemenetlust garantiitähtaja ületanud 26 
sülearvuti hange (0,05 miljonit eurot).

14. Vastavalt ENISA määruse nr 526/2013 preambuli põhjendusele 7 „ameti personal, kes tegeleb haldusega [—], peaks 
asuma Irákleios“. Preambuli teksti ei peeta aga piiravaks (2). 
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(1) Omanikule kuuluva andmekeskuse kolimise otsustas nõukogu julgeolekudirektoraadi komitee, mis tuvastas riskid ja soovitas 
kolmanda poole andmekeskuse ENISA hoonetest viivitamatult välja kolida.

(2) Vastavalt Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikale ei ole ELi dokumendi preambul õiguslikult siduv (kohtuasja C-162/97: 
Nilsson jt, ECLI:EU:C:1998:554, punkt 54).


