
ARUANNE

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri 
vastusega

(2017/C 417/39)

SISSEJUHATUS

1. 1. septembril 2012. aastal Brüsselist Prahasse üle viidud (1) Euroopa GNSSi (globaalne navigatsioonisatelliitide 
süsteem) Agentuur (edaspidi „agentuur“ või „GSA“) asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 912/2010, (2) 
millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 (3) Euroopa 
satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008 (4). Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1321/2004 asutatud Euroopa GNSSi Agentuur võttis 
ametlikult kõik eelnevalt GALILEO ühisettevõttele antud ülesanded üle 1. jaanuaril 2007 ning jätkab nende täitmist 
Euroopa GNSSi Agentuurina vastavalt muudetud määrusele (EL) nr 912/2010. Lisaks andis komisjon agentuurile 
delegeerimislepinguga ülesandeks Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS) kasutamise.

2. Tabelis esitatakse agentuuri peamised arvandmed (5).

Tabel

Agentuuri Peamised Arvandmed

2015 2016

Eelarve (miljonites eurodes) (1) 363,8 626,4

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 139 160

(1) Eelarve arvandmed põhinevad maksete assigneeringutel.
(2) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.

Allikas: agentuuri edastatud andmed.

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE

3. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, tehingute otsesest testimisest ning 
agentuuri järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse teiste 
audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi.

ARVAMUS

4. Kontrollikoda auditeeris:

a) agentuuri raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (6) ja eelarve täitmise aruannetest (7) 
31. detsembril 2016. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,
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(1) Liikmesriikide valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel tehtud otsus nr 2010/803/EL (ELT L 342, 28.12.2010, lk 15).
(2) ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
(3) ELT L 246, 20.7.2004, lk 1.
(4) ELT L 196, 24.7.2008, lk 1.
(5) Agentuuri pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav selle veebisaidil www.gsa.europa.eu/.
(6) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõ-

himõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat teavet.
(7) Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja selgitavaid lisasid.

http://www.gsa.europa.eu/


b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

nagu sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

5. Kontrollikoja hinnangul annab agentuuri raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2016 lõppenud 
eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides õiglase pildi agentuuri finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta 
seisuga, finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal vastavalt selle finantsmäärusele ja 
komisjoni peaarvepidaja vastu võetud arvestuseeskirjadele. Viimased põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel.

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkus ja korrektsus

Tulud

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

6. Kontrollikoja hinnangul on 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad tulud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Maksed

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

7. Kontrollikoja hinnangul on 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad maksed kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Juhtkonna ja majandusüksuse valitsemise eest vastutavate isikute kohustused

8. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja agentuuri finantsmäärusele vastutab juhtkond 
rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandardite kohase raamatupidamise aastaaruande 
koostamise ja esitamise ning raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
eest. Juhtkonna kohustused hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks vajalike sisekontrollimehhanismide 
kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. 
Juhtkond vastutab ka selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus, finantstehingud ja teave oleks kooskõlas 
vastavate õigusaktidega. Agentuuri juhtkonnal on lõplik vastutus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest.

9. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata agentuuri vastavust tegevuse jätkuvuse 
põhimõttele, avaldades tegevuse jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, ja lähtudes raamatupidamises 
tegevuse jätkuvuse põhimõttest.

10. Isikud, kelle ülesandeks on majandusüksuse valitsemine, vastutavad majandusüksuse finantsaruandluse järelevalve 
eest.

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel

11. Kontrollikoja eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda 
olulisi väärkajastamisi ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või muudele asjaomastele eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavatele 
institutsioonidele kinnitav avaldus, mis kinnitab raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning selle aluseks olevate 
tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Piisav kindlus on väga suurt tõenäosust tähistav kindlus, kuid see ei taga, et oluline 
väärkajastamine või nõuete mittejärgimine auditi käigus alati avastatakse. Need võivad tuleneda pettusest või veast ja neid 
peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majandusotsuseid, mida 
kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
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12. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud summade ja andmete 
ning aruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Audiitor valib protseduurid, tuginedes oma 
hinnangule, sh hinnates aruandes pettusest või vigadest põhjustatud olulise väärkajastamise ja selle aluseks olevate 
tehingute Euroopa Liidu õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse riski. Asjakohaste auditiprotseduuride 
kavandamiseks (kuid mitte arvamuse esitamiseks sisekontrollimehhanismide tulemuslikkuse kohta) võtab audiitor 
riskihinnangu tegemisel arvesse aruande koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks ning selle alustehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse tagamiseks rakendatud sisekontrollimehhanisme. Auditi käigus hinnatakse ka kasutatud arvestuspõhimõtete 
asjakohasust ja juhtkonna koostatud arvestushinnangute põhjendatust, samuti aruande üldist esituslaadi.

13. Tulude puhul kontrollib kontrollikoda komisjonilt saadud toetust ning hindab agentuuri tasude ja muude tulude 
kogumise korda (kui agentuur on sellist tulu saanud).

14. Kulude puhul auditeerib kontrollikoda maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud ja heaks kiidetud. Kõiki 
makseliike, välja arvatud ettemaksed, auditeeritakse nende tegemise seisuga. Ettemakseid auditeeritakse siis, kui vahendite 
saaja on nende korrakohast kasutamist tõendanud ning agentuur on need kas samal aastal või hiljem tasaarvestuse 
tegemisega heaks kiitnud.

15. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse koostamisel võttis kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori 
audititööd, mis hõlmas agentuuri raamatupidamise aastaaruande kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 
lõikes 4 (1) sätestatud nõuetele.

Muu asjaolu

16. Ilma esitatud arvamust kahtluse alla seadmata juhib kontrollikoda tähelepanu asjaolule, et 29. märtsil 2017 
teavitas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogu enda otsusest Euroopa Liidust välja astumise kohta. Väljaastumise 
tingimused lepitakse kokku läbirääkimiste käigus. Agentuur käitab nii Galileo turvaseirekeskust kui Galileo maapealseid 
jaamu, mis asuvad Ühendkuningriigi territooriumil. Ühendkuningriigi staatus neis raamistikes tuleb veel kindlaks 
määrata.

17. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.

KOMMENTAARID SISEKONTROLLIMEHHANISMIDE KOHTA

18. Euroopa Komisjoni siseauditi talituse 2016. aasta novembrist pärineva auditiaruande kohaselt ei tehtud 2016. aastal 
kogu agentuuri hõlmavat riskihindamist ning agentuuri märkimisväärseid riske ei käsitleta selle kavandamisdokumentides 
ega tegevusaruannetes. Lisaks märkis siseauditi talitus, et tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi eri elementide kirjeldamiseks 
kasutatav terminoloogia ei ole järjepidev, mis takistab tulemuslikkuse jälgimist. Agentuur ja siseauditi talitus leppisid kokku 
parandusmeetmete võtmise kavas.

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA

19. Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr suurenes II jaotises (halduskulud), moodustades 
2,8 miljonit eurot ehk 46 % (2015. aastal 2,5 miljonit eurot ehk 42 %). Ülekandmised tulenevad peamiselt 2016. aastal 
osutatud teenustest, mille eest ei olnud veel arveid esitatud.
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(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).



MUUD KOMMENTAARID

20. 15. detsembril 2016 sõlmis agentuur raamlepingu Galileo satelliitsüsteemi kasutamiseks perioodil 2017–2027, 
maksumusega 1,5 miljardit eurot. Leping sõlmiti riigihankemenetluse alusel. Üks hankemenetluses osalenud pakkuja on 
algatanud agentuuri vastu Euroopa Kohtus kohtumenetluse, vaidlustades hankemenetluse tulemused. Euroopa Kohus teeb 
otsuse raamlepingu hankemenetluse ning kõigi sellega seotud lepingute ja tulevaste maksete seaduslikkuse ja korrektsuse 
üle. Esimesed maksed tehakse kavakohaselt 2017. aastal.

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

21. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmetest on esitatud lisas.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
19. septembri 2017. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Klaus-Heiner LEHNE 
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LISA

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed

Aasta Kontrollikoja kommentaarid
Parandusmeetmete võtmise seis

(lõpetatud / pooleli / alustamata /ei 
kohaldata)

2014 Materiaalne põhivara ei ole kindlustatud (arvestuslik netoväärtus 1 
miljon eurot). Pooleli

2015

Raamatupidamissüsteemid valideeriti viimati aastal 2012. Agentuuri 
üleviimisega seoses kavandatud menetluste ja teabe kulgemisega 
seotud olulistest muudatustest tulenevalt lubatud valideerimist ei ole 
toimunud. Uus raamatupidaja kavandab järgmise valideerimise teha 
aastal 2020.

Pooleli

2015

Agentuur on kasutusele võtnud talitluspidevuse kavad oma 
turvalisust nõudvate asukohtade jaoks Prantsusmaal, Ühendkuning-
riigis ja Madalmaades. Samas puudub aga talitluspidevuse kava 
Prahas asuva peakorteri ja agentuuri kui terviku jaoks.

Pooleli

2015
Agentuuri eelarve täitmise aruanne on vähem üksikasjalikum kui 
enamikul teistel ametitel, mis näitab, et ametite eelarvearuandluse 
suunised peaksid selgemad olema.

Lõpetatud

2015

Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr oli 
kõrge II jaotises (halduskulud), moodustades 2,5 miljonit eurot 
ehk 42 % (2014. aastal 3,4 miljonit eurot ehk 54 %). Ülekandmised 
tulenesid peamiselt 2015. aastal osutatud teenustest, mille eest ei 
olnud aasta lõpuks veel arveid esitatud, ning 2015. aasta lõpu poole 
sõlmitud mitmest suuremahulisest IT-lepingust ja riskihindamise 
lepingust. Need projektid, mis olid algselt planeeritud 2016. 
aastasse, käivitati 2015. aastal, et ära kasutada teistel eelarveridadel 
saavutatud kokkuhoiu tõttu vabanenud vahendid.

E/K

2015

Agentuuri 2015. aasta tööprogramm võeti vastu alles 2015. aasta 
märtsis ning ajavahemiku 2014–2020 mitmeaastane tööprogramm 
on endiselt vastu võtmata. Peamiste kavandamisdokumentide hiline 
vastuvõtmine seab ohtu agentuuri eesmärkide täitmise.

Pooleli (1)

2015 2015. aastal iseloomustas agentuuri suur tööjõu voolavus – lahkus 
14 ja tööle võeti 26 töötajat (2). Pooleli

(1) Otsus Euroopa GNSSi Agentuuri perioodi 2017–2020 programmdokumendi vastuvõtmise kohta tehti 28. märtsil 2017.
(2) 2016. aastal lahkus agentuurist kaheksa töötajat ja tööle võeti 24.
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AGENTUURI VASTUS

19. Agentuur on rakendanud siseauditi talituse tähelepanekud riskihindamise kohta. Eelkõige valmis agentuuril 
2016. aasta IV kvartalis agentuuri riskijuhtimise poliitika ja menetlus. Selle kohaselt toimuvad kord kvartalis agentuuri 
riskijuhtimisnõukogu koosolekud, kus vaadatakse läbi ja uuendatakse agentuuri riskiloetelu. Selle protsessi esimese 
tulemusena lisatakse kokku lepitud riskid esialgse aastate 2018–2020 ühtse programmidokumendi VIII lisasse, nagu 
otsustas haldusnõukogu 2017. aasta jaanuaris. Tulemuslikkuse paremaks haldamiseks rakendab agentuur siseauditi talituse 
tähelepanekud eelkõige sellega, et 2017. aasta I kvartaliks töötatakse välja tulemuslikkuse mõõdik ja aruandlusmenetlus 
ning lisatakse see ühtsesse programmidokumenti.

20. Tuleb märkida, et ülekandmistest tühistati väga vähe (2016. aasta kõigist eelarveridadest 0,7 %) ja GSA arvates 
kajastab see näitaja eelarvehaldust palju paremini kui ülekandmiste osakaal ise, mis on vältimatu agentuuri operatiivse 
olemuse ja suuri summasid hõlmavate halduslepingute arveldustähtaja tõttu. Sel põhjusel on kavandatud ülekandmiste arv 
suur võrreldes kavandamata ülekandmistega.

21. Agentuur tervitab kontrollikoja otsust mitte sekkuda praegu, mil toimub kohtumenetlus, nagu on viidatud Euroopa 
Kohtu väljaandes. GSA-le teatati hagist 13. juulil 2017 (kohtuasi T-99/17, EUTELSAT versus GSA). 
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