
KERTOMUS

GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus

(2017/C 417/39)

JOHDANTO

1. Euroopan GNSS-virasto (jäljempänä ”virasto”) perustettiin eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallinto-
rakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 (1) kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 683/2008l (2). muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 912/ 
201 (3). Virasto siirrettiin Brysselistä Prahaan 1. syyskuuta 2012 (4). Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontavirano-
mainen perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1321/2004. Se otti 1. tammikuuta 2007 alkaen virallisesti vastuulleen 
kaikki aiemmin Galileo-yhteisyritykselle kuuluneet tehtävät, joita se jatkaa muutetun asetuksen (EY) 912/2010 
soveltamisaloilla ”Euroopan GNSS-virastona”. Lisäksi komissio antoi tehtävien siirtoa koskevalla sopimuksella viraston 
tehtäväksi vastata Euroopan geostationaarisen navigointilisäjärjestelmän (EGNOS) käytöstä.

2. Taulukossa esitetään viraston avainluvut (5).

Taulukko

Viraston avainluvut

2015 2016

Talousarvio (miljoonaa euroa) (1) 363,8 626,4

Henkilöstö 31. joulukuuta (2) 139 160

(1) Talousarviota koskevat luvut perustuvat maksumäärärahoihin.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT

3. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran 
testaamisen ja viraston valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään muiden 
tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan toimivan johdon vahvistusilmoitukset.

LAUSUNTO

4. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a) viraston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat (6) ja kertomukset talousarvion toteuttamisesta (7) 
31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja
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(1) EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1.
(2) EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1.
(3) EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.
(4) Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteisellä sopimuksella hyväksymä päätös 2010/803/EU (EUVL L 342, 28.12.2010, s. 15).
(5) Lisätietoja viraston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla: https://www.gsa.europa.eu
(6) Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä 

yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.
(7) Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion 

liitetiedot.

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


b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus

Lausunto tilien luotettavuudesta

5. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston tilinpäätös 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta 
antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 
sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoito-
vuodelta viraston varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. 
Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus

Tulot

Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

6. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien 
perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut

Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien 
perustana olevat maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet

8. Toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja viraston varainhoitoasetuksen mukaisesti tilinpäätöksen 
laatimisesta ja esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tähän velvollisuuteen kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön 
ja ylläpitää sisäiset kontrollit, joiden pohjalta on mahdollista laatia ja esittää tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että tilinpäätöksessä 
mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat niitä sääntelevien normien mukaisia. Viraston toimiva johto on viime 
kädessä vastuussa tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

9. Kun toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida viraston kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan 
johdon on tuotava tarvittaessa esiin toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan 
jatkuvuuden periaatteen pohjalta.

10. Hallintoelinten vastuulla on valvoa organisaation tilinpäätösraportointia.

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien toimien tarkastamisen yhteydessä

11. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, onko viraston tilinpäätöksessä 
olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset, ja antaa tarkastuksensa 
perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai muille asianomaisille vastuuvapauden myöntäville viranomaisille 
tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae siitä, että 
tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta 
jättämiset voivat johtua petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
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12. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä tilinpäätökseen sisältyvistä 
luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan harkintaan ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä 
johtuen tilinpäätökseen sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty 
olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan 
tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein esittämisen sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden kannalta. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tarkastustoimenpiteet, mutta tarkoituksena ei ole esittää lausuntoa sisäisten 
kontrollien vaikuttavuudesta. Tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja 
toimivan johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilien yleisen esittämistavan arvioiminen.

13. Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta saadun tuen ja arvioi tarvittaessa menettelyt, joilla 
virasto kerää palkkioita ja muita tuloja.

14. Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun menot ovat aiheutuneet ja ne on 
kirjattu ja hyväksytty. Tarkastus kattaa ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaikentyyppiset maksut siinä vaiheessa, kun 
maksu on suoritettu. Ennakkomaksut tarkastetaan, kun varojen vastaanottaja esittää tositteet siitä, että varat on käytetty 
asianmukaisesti, ja virasto hyväksyy tositteen ennakkomaksun tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä joko samana 
vuonna tai myöhemmin.

15. EU:n varainhoitoasetuksen 208 artiklan 4 kohdassa säädetyn mukaisesti (1) tilintarkastustuomioistuin on tätä 
kertomusta ja tarkastuslausumaa laatiessaan ottanut huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan viraston tilien 
osalta suorittaman tarkastustyön.

Muu seikka

16. Asettamatta lausuntoa kyseenalaiseksi tilintarkastustuomioistuin pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että 
Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti Eurooppa-neuvostolle 29. maaliskuuta 2017 päätöksestään erota Euroopan unionista. 
Erojärjestelyjä koskevasta sopimuksesta neuvotellaan vastaisuudessa. Virastolla on sekä Galileon turvallisuuden 
valvontakeskus että Galileon maa-asemia Yhdistyneen kuningaskunnan alueella. Yhdistyneen kuningaskunnan asema 
niissä on vielä määrittämättä.

17. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET SISÄISISTÄ KONTROLLEISTA

18. Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto totesi marraskuussa 2016 päivätyssä tarkastuskertomuksessaan, 
että koko viraston kattavaa vuotuista riskienarviointia ei suoritettu vuonna 2016 ja että viraston merkittävistä riskeistä ei 
mainita sen suunnitteluasiakirjoissa tai toimintakertomuksissa. Lisäksi sisäisen tarkastuksen osasto pani merkille, että 
tuloksellisuuden mittausjärjestelmän eri osatekijöiden yhteydessä käytetty termistö ei ole yhdenmukaista, mikä haittaa 
tuloksellisuuden seurantaa. Virasto ja komission sisäisen tarkastuksen osasto ovat sopineet korjaavia toimenpiteitä 
koskevasta suunnitelmasta.

HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA

19. Siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus on suuri osastossa 2 (hallintomenot): 2,8 miljoonaa euroa eli 
46 prosenttia (vuonna 2015: 2,5 miljoonaa euroa eli 42 prosenttia). Määrärahasiirrot liittyvät lähinnä vuonna 2016 
suoritettuihin tietotekniikan alan palveluihin, joita ei ollut vielä laskutettu.
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(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).



MUITA HUOMAUTUKSIA

20. Virasto teki 15. joulukuuta 2016 1,5 miljardin euron arvoisen puitesopimuksen Galileo-satelliittijärjestelmän 
käytöstä kaudella 2017–2027. Sopimus myönnettiin julkisen hankintamenettelyn kautta. Yksi menettelyyn osallistuneista 
tarjoajista on nostanut virastoa vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa. Tarjoaja kyseenalaistaa julkisen 
hankintamenettelyn tulokset. Euroopan unionin tuomioistuin antaa tuomion puitesopimusta koskevan hankintamenettelyn 
sekä kaikkien asiaan liittyvien erityisten sopimusten ja tulevien maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. 
Ensimmäiset maksut on määrä suorittaa vuonna 2017.

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA

21. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka virasto on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen 
aiempina vuosina esittämien huomautusten perusteella.

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio TOMÉ MUGU-
RUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 19. syyskuuta 2017 pitämässään 
kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE

presidentti 
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LIITE

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2014 Aineellisia hyödykkeitä (nettokirjanpitoarvo 1,0 miljoonaa euroa) ei 
ole vakuutettu. Kesken

2015

Kirjanpitojärjestelmät validoitiin viimeksi vuonna 2012. Viraston 
siirron seurauksena oli odotettavissa suuria muutoksia menettelyihin 
ja tiedonkulkuun, mutta luvattua validointia ei suoritettu. Uusi 
tilinpitäjä suunnittelee seuraavaa validointia vuodelle 2020.

Kesken

2015

Virasto on laatinut toiminnan jatkuvuutta koskevan suunnitelman 
Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa sijait-
seville turva-alueille. Prahan päätoimipaikan ja koko viraston osalta 
ei kuitenkaan ole laadittu toiminnan jatkuvuutta koskevaa suunni-
telmaa.

Kesken

2015

Tarkastettu viraston talousarvion toteuttamista koskeva selvitys 
eroaa yksityiskohtaisuuden osalta useimpien muiden virastojen 
antamista selvityksistä. Tämä osoittaa, että virastojen talousarvio-
selvityksiä varten tarvitaan selvät suuntaviivat.

Toteutettu

2015

Siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus on suuri osastossa 2 
(hallintomenot): 2,5 miljoonaa euroa eli 42 prosenttia (vuonna 
2014: 3,4 miljoonaa euroa eli 54 prosenttia). Siirrot liittyivät 
pääosin palveluihin, jotka virasto oli vastaanottanut vuonna 2015 
mutta joista laskutetaan vasta vuonna 2016, sekä useisiin suuriar-
voisiin tietoteknisen alan sopimuksiin ja riskinarviointisopimukseen, 
jotka tehtiin vuoden 2015 lopussa. Asianomaiset hankkeet oli alun 
perin suunniteltu vuodelle 2016, mutta ne käynnistettiin vuonna 
2015, jotta voitiin hyödyntää muissa budjettikohdissa säästyneitä 
varoja.

Ei relevantti

2015

Viraston työohjelma vuodelle 2015 hyväksyttiin vasta maaliskuussa 
2015 ja sen monivuotista työohjelmaa kaudelle 2014–2020 ei ole 
vielä hyväksytty. Keskeisten suunnitteluasiakirjojen hyväksymisen 
viivästyminen vaarantaa viraston tavoitteiden saavuttamisen.

Kesken (1)

2015
Viraston henkilöstön vaihtuvuus oli vuonna 2015 suuri: palveluk-
sesta poistui 14 henkilöstön jäsentä ja palvelukseen tuli 26 uutta 
henkilöstön jäsentä (2).

Kesken

(1) Euroopan GNSS-viraston ohjelma-asiakirjaa 2017–2020 koskeva päätös tehtiin 28. maaliskuuta 2017.
(2) Vuonna 2016 virastosta lähti kahdeksan henkilöstön jäsentä ja 24 rekrytoitiin.
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VIRASTON VASTAUS

19. Virasto on toteuttanut komission sisäisen tarkastuksen osaston huomautusten mukaiset riskienhallintaa koskevat 
toimenpiteet. Erityisesti todettakoon, että virasto on vuoden 2016 viimeisen neljänneksen aikana saattanut päätökseen 
organisaation riskienhallinnan toimintalinjaukset ja menettelyt. Virasto pitää neljännesvuosittain organisaation riskienhal-
linnan kokouksia, joissa viraston riskirekisteriä arvioidaan ja päivitetään. Ensimmäisenä tuloksena tästä prosessista 
organisaatioriskit, joista on päästy yksimielisyyteen, sisällytetään hallintoneuvoston tammikuussa hyväksymän alustavan 
yhtenäisen ohjelma-asiakirjan 2018–2020 liitteeseen VIII. Tuloksellisuuden hallinnan parantamisen osalta virasto on 
toteuttamassa komission sisäisen tarkastuksen osaston tekemien huomautusten mukaisia toimenpiteitä. Erityisesti 
todettakoon, että se on saanut valmiiksi vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuloksellisuusindikaattorin 
kehittämis- ja raportointiprosessin ja sen sisällyttämisen yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan.

20. On huomattava, että siirtojen peruuntumisen aste on hyvin alhainen (0,7 prosenttia kaikista budjettikohdista 
vuonna 2016), ja GSA:n mielestä tämä ilmaisee huomattavasti paremmin talousarvion hallintaa kuin siirtojen määrä 
sinällään, joka on väistämättä suuri, kun otetaan huomioon viraston operatiivinen luonne ja laskutuskaudet hyvin monien 
arvokkaiden hallinnollisten sopimusten osalta. Nämä merkitsevät suurta määrää suunniteltuja siirtoja, jotka eivät siis ole 
ennakoimattomia.

21. Virasto on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen päätökseen olla puuttumatta tässä vaiheessa unionin 
tuomioistuimen asiakirjassa tarkoitettuun tuomioistuinkäsittelyyn. Kanteesta on ilmoitettu GSA:lle 13. heinäkuuta 2017, 
ja se on kirjattu numerolla T-99/17 EUTELSAT vs. GSA. 
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