
SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií 
za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry

(2016/C 449/25)

ÚVOD

1. Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ďalej len „agentúra“ známa tiež ako „ENISA“), ktorá sídli 
v Heraklione (1), bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 (2), ktoré bolo 
po rôznych zmenách nahradené nariadením (EÚ) č. 526/2013 (3). Hlavnou úlohou agentúry je zvýšiť schopnosť Únie 
predchádzať problémom bezpečnosti sietí a informácií a reagovať na ne, stavajúc na vnútroštátnom úsilí a úsilí Únie.

2. V tabuľke sú uvedené hlavné údaje o agentúre (4).

Tabuľka

Hlavné údaje o agentúre

2014 2015

Rozpočet (mil. EUR) 10 10

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (1) 62 69

(1) Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: informácie poskytnuté agentúrou.

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie 
kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza 
vyhlásení vedenia.

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI

4. Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Dvor audítorov kontroloval:

a) ročnú účtovnú závierku agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov (5) a výkazov o plnení rozpočtu (6) 
za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2015,

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

Zodpovednosť vedenia

5. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej závierky agentúry a za zákonnosť 
a riadnosť príslušných operácií (7):
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(1) Prevádzkoví zamestnanci agentúry boli premiestnení do Atén v marci 2013.
(2) Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(4) Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovej stránke: www.enisa.europa.eu.
(5) Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad 

hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.
(6) Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy k nemu.
(7) Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

http://www.enisa.europa.eu


a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou agentúry zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie 
systému vnútornej kontroly relevantného pre zostavenie a verné predloženie finančných výkazov, v ktorých sa 
nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných účtovných 
postupov na základe účtovných pravidiel prijatých účtovníkom Komisie (8) a účtovné odhady, ktoré sú za daných 
okolností primerané. Riaditeľ schvaľuje ročnú účtovnú závierku agentúry po jej zostavení účtovníkom agentúry 
na základe všetkých dostupných informácií, a po priložení poznámky k účtovnej závierke, v ktorej účtovník okrem 
iného vyhlasuje, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných 
hľadísk finančnú situáciu agentúry.

b) Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií a dodržiavaním zásady riadneho 
finančného hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie účinného a efektívneho systému vnútornej kontroly, 
ktorý tvorí primeraný dohľad a náležité opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a v prípade potreby 
právne konanie na spätné získanie nesprávne vyplatených alebo využitých finančných prostriedkov.

Zodpovednosť audítora

6. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť Európskemu parlamentu a Rade (9) vyhlásenie 
o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Dvor 
audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a etickým kódexom IFAC 
a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa týchto štandardov je Dvor audítorov 
povinný naplánovať a vykonať audit tak, aby získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka agentúry neobsahuje 
významné nesprávnosti a že príslušné operácie sú zákonné a riadne.

7. Dvor audítorov pri audite postupuje tak, aby získal audítorské dôkazy o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako 
aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko 
významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či v príslušných operáciách došlo k závažnému porušeniu 
právneho rámca Európskej únie, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor zohľadňuje 
vnútornú kontrolu, ktorá je relevantná pre zostavenie a verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu 
a kontroly, ktoré sú implementované na zaistenie zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností. Audit tiež obsahuje hodnotenie vhodnosti uplatnených účtovných 
postupov a primeranosti účtovných odhadov, ako aj hodnotenie predloženia účtovnej závierky ako celku. Pri 
vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti Dvor audítorov zohľadnil audítorskú prácu nezávislého externého 
audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou agentúry v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách EÚ (10).

8. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské dôkazy pre svoje vyhlásenie 
o vierohodnosti.

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

9. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka agentúry vyjadruje verne zo všetkých významných 
hľadísk jej finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jej operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok 
v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník 
Komisie.

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou

10. Podľa názoru Dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa 
k 31. decembru 2015 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

11. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov.
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(8) Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných účtovných štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) 
vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov, prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch (IAS)/medzinárodných 
štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy.

(9) Článok 107 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013.
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).



PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

12. Výška prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká v prípade hlavy II (administratívne výdavky), 
kde dosahovala 0,15 mil. EUR, t. j. 22 % (2014: 0,6 mil. EUR, t. j. 49 %). Tieto prenesené rozpočtové prostriedky sa týkali 
investícií do IT infraštruktúry, ktorá bola objednaná podľa plánu ku koncu roka.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

13. V roku 2016 agentúra plánuje premiestniť administratívnych zamestnancov z Heraklionu do Atén, hoci sa v jej 
základnom nariadení stanovuje, že zamestnanci pracujúci v administratívne agentúry sú umiestnení v Heraklione.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

14. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúceho roka je 
uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 13. septembra 2016.

Za Dvor audítorov

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

predseda 
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PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok Pripomienka Dvora audítorov
Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Nedokončené/ 
Nevzťahuje sa)

2012

Hoci sa v nariadení o rozpočtových pravidlách a príslušných 
vykonávacích pravidlách stanovuje fyzická inventarizácia hmotného 
majetku aspoň každé tri roky, agentúra nevykonala komplexnú 
fyzickú inventarizáciu od roku 2009.

Dokončené

2014

Celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká 
a predstavovala 100 % (94 % v roku 2013). Celkové viazané 
rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2015 dosahujú sumu 
1,3 mil. EUR, t. j. 15 % celkových rozpočtových prostriedkov (2013: 
1,2 mil. EUR, t. j. 13,5 %). Prenesené viazané rozpočtové prostriedky 
sú vysoké v prípade hlavy II (administratívne výdavky), kde dosahujú 
0,6 mil. EUR, teda 49 % (2013: 0,8 mil. EUR, t. j. 59 %). Tieto 
prostriedky súviseli s investíciami do IT infraštruktúry, ktoré boli 
objednané podľa plánu ku koncu roka a týkali sa dvoch kancelárií 
agentúry.

Nevzťahuje sa
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ODPOVEĎ AGENTÚRY

12. Agentúra ENISA poukazuje na zníženie miery rozpočtových prostriedkov prenesených do ďalšieho roku z 15 % 
v roku 2014 na 7 % v roku 2015, a to v dôsledku neustáleho zvyšovania výkonnosti agentúry ENISA v tejto oblasti. 
Prenesenie rozpočtových prostriedkov je odôvodnené a týka sa stavebného projektu (0,05 mil. EUR) v súvislosti 
s presťahovaním dátového strediska majiteľa z pobočky v Aténach (1), ktoré sa skončilo až v decembri 2015. Okrem toho 
zaobstaranie 26 laptopov (0,05 mil. EUR), na ktoré sa prestala vzťahovať záručná lehota, bolo v nadväznosti na rokovacie 
konanie dokončené v decembri 2015.

13. V súlade s odôvodnením 7 preambuly nariadenia č. 526/2003 o agentúre ENISA „zamestnanci zaoberajúci sa 
predovšetkým správou agentúry […] by mali sídliť v Heraklione“. Text preambuly sa však nepovažuje za obmedzujúci 
faktor (2). 
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(1) Presťahovanie dátového strediska majiteľa nariadil výbor riaditeľstva pre bezpečnosť Rady, ktorý identifikoval a navrhol okamžité 
presťahovanie dátového strediska tretej strany z priestorov agentúry ENISA.

(2) V súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ nemá preambula aktu EÚ právne záväzný charakter, rozsudok C-162/97, 
Nilsson a i., ECLI:EÚ:C:1998:554, bod 54.


