
SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu 
s odpoveďami agentúry

(2016/C 449/28)

ÚVOD

1. Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“ známa tiež ako „ERA“), ktorá sídli v Lille a vo Valenciennes, bola 
zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (1). Úlohou agentúry je zvýšiť úroveň 
interoperability železničných systémov a vybudovať spoločný prístup k bezpečnosti na účely vytvorenia konkurenčnejšieho 
európskeho železničného priestoru s vysokou úrovňou bezpečnosti.

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

Tabuľka

Hlavné údaje o agentúre

2014 2015

Rozpočet (mil. EUR) 25,7 26,3

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (1) 159 157

(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 (3) a výkazov o plnení rozpočtu (4) 
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 (5):
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(1) Ú. v. EÚ L 220, 21.6.2004, s. 3.
(2) Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovej stránke: www.era.europa.eu.
(3) Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad 

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

http://www.era.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 (6) 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 (7) 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 (8).

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.

C 449/152 SK Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016

(6) 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.

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



KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

11. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov 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 

1.12.2016 SK Úradný vestník Európskej únie C 449/153



PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok Pripomienka Dvora audítorov
Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Nedokončené/ 
Nevzťahuje sa)

2013

Podľa zakladajúceho nariadenia agentúry (1) sa personál agentúry 
skladá z:

— dočasných zamestnancov, ktorých agentúra prijala na najviac päť 
rokov z radov odborníkov v sektore železničnej dopravy 
na základe ich kvalifikácie a skúseností v oblasti bezpečnosti 
a interoperability železničnej dopravy;

— úradníkov, ktorých pridelila alebo delegovala Komisia alebo 
členské štáty najviac na päť rokov,

— a iných pracovníkov, ktorí sú zodpovední za vykonávacie alebo 
kancelárske práce.

Prebieha
Koncom roku 2013 pracovalo pre agentúru 136 dočasných 
zamestnancov. V zakladajúcom nariadení sa taktiež stanovuje, 
že počas prvých desiatich rokov prevádzky agentúry sa táto 
päťročná lehota môže predĺžiť najviac o ďalšie tri roky, ak je to 
potrebné pre zaručenie pokračovania jej služieb. Agentúra využívala 
túto možnosť ako štandardný postup do polovice roka 2013. 
Okrem toho v období od septembra 2013 do marca 2014 agentúra 
opätovne zamestnala štyroch dočasných zamestnancov (na osem 
rokov), ktorých zmluvy s ERA skončili v roku 2013 po maximálnom 
období ôsmich rokov.

V roku 2013 agentúra prijala nové rozhodnutie so súhlasom 
správnej rady a Komisie, podľa ktorého dočasní zamestnanci môžu 
mať zmluvy na dobu neurčitú. Návrh zmeneného zakladajúceho 
nariadenia agentúry obsahuje podobné ustanovenia, ale nie je jasné, 
či a kedy bude prijaté Parlamentom a Radou.

2013

Agentúra sídli v Lille a vo Valenciennes. Dvor audítorov uviedol 
v špecifickej ročnej správe za rok 2006, že je pravdepodobné, 
že náklady by bolo možné znížiť, ak by agentúra vykonávala všetky 
činnosti z jedného miesta. To by taktiež mohlo uľahčiť ucelenú 
dohodu o sídle s hostiteľským členským štátom a tým by sa objasnili 
podmienky, na základe ktorých funguje agentúra a jej zamestnanci.

Prebieha

2014

Celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká 
na úrovni 97 %. Miera viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré 
boli prenesené do prevádzkového rozpočtu (hlava III), však bola tiež 
vysoká a predstavovala 2,2 mil. EUR, t. j. 37,7 % (2013: 1,6 mil. 
EUR, t. j. 25 %) pre oneskorenie operačných projektov (bezpečnosť, 
Európsky systém riadenia železničnej dopravy – ERTMS) a onesko-
rené projekty IT. Táto situácia je v rozpore so zásadou ročnej 
platnosti rozpočtu.

Nevzťahuje sa
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Rok Pripomienka Dvora audítorov
Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Nedokončené/ 
Nevzťahuje sa)

2014

Pri vykonávaní viacnásobnej rámcovej zmluvy týkajúcej sa následnej 
kontroly projektu ERTMS agentúra opätovne otvorila výberové 
konanie na zadanie špecifickej zákazky. Nadmerné váženie kritérií 
na kvalitu a vysoká maximálna hodnota zákazky pri opätovne 
otvorenej verejnej súťaži však vyústili do finančných ponúk, ktoré sa 
blížili k maximálnej hodnote zákazky. Je to v rozpore s cieľom 
opätovného otvorenia súťaže, ktorým je zabezpečiť cenovú súťaž.

Nevzťahuje sa

(1) Článok 24 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (Ú. v. EÚ L 220, 21.6.2004, s. 3).
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ODPOVEĎ AGENTÚRY

Agentúra berie na vedomie správu Dvora audítorov. 
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