
ZIŅOJUMS

par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/39)

IEVADS

1. Eiropas GNSS (Globālās navigācijas satelītu sistēmas) aģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “GSA”), kuru 
2012. gada 1. septembrī pārvietoja no Briseles uz Prāgu (1), izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 912/2010 (2), ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 (3) par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu 
vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008 (4). Eiropas GNSS iestāde, ko 
izveidoja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004, oficiāli pārņēma visus uzdevumus, kas iepriekš, 2007. gada 1. janvārī, 
bija piešķirti kopuzņēmumam Galileo, kurus saskaņā ar attiecīgi grozīto Regulu (ES) Nr. 912/2010 Aģentūra turpina kā 
“Eiropas GNSS aģentūra”. Turklāt Komisija ar deleģēšanas nolīgumu uzticēja Aģentūrai Eiropas Ģeostacionārās navigācijas 
pārklājuma dienesta (EGNOS) ekspluatāciju.

2. Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā (5).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

2015 2016

Budžets (miljoni EUR) (1) 363,8 626,4

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 139 160

(1) Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām.
(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie 
pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4. Mēs revidējām

a) Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (6) un budžeta izpildes pārskatus (7) par 2016. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu, un
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(1) Lēmums 2010/803/ES, ko ar kopēju vienošanos pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji (OV L 342, 28.12.2010., 15. lpp.).
(2) OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.
(3) OV L 246, 20.7.2004., 1. lpp.
(4) OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp.
(5) Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.gsa.europa.eu.
(6) Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, 

kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.
(7) Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

https://www.gsa.europa.eu


b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5. Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi 
atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu 
pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības 
standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos 
aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos 
aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt 
pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem 
pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un 
īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas 
būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu 
darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību.

9. Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt 
jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10. Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11. Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un 
ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr 
tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un 
tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos 
lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.
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12. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto 
informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, 
tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar 
pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai 
izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles 
mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu 
izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu 
piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13. Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu 
ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un 
pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa 
maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Aģentūra pieņem 
attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15. Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas 
darbu saistībā ar Aģentūras pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (1) 208. panta 4. punktā.

Citi jautājumi

16. Nenonākot pretrunā sniegtajam atzinumam, Palāta vērš uzmanību uz faktu, ka 2017. gada 29. martā Apvienotā 
Karaliste (AK) paziņoja Eiropadomei lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Tiks apspriests nolīgums par izstāšanās 
noteikumiem. Aģentūras pārziņā ir AK teritorijā izvietotais Galileo drošības uzraudzības centrs un Galileo zemes stacijas. 
Vēl jānovērtē AK statuss saistībā ar šīm struktūrām.

17. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

18. Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) 2016. gada novembra revīzijas ziņojumā secināja, ka 2016. gadā 
nebija veikts visas Aģentūras ikgadējais riska novērtējums un ka Aģentūras svarīgākie riska faktori nav iekļauti ne tās 
plānošanas dokumentos, ne darbības pārskatos. IRD arī atzīmēja, ka darbības rezultātu mērīšanas sistēmas dažādajos 
elementos izmantotā terminoloģija nav konsekventa, un tas traucē darbības rezultātu uzraudzību. Aģentūra un IRD vienojās 
par koriģējošo pasākumu plānu.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

19. Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, pārnesumu līmenis bija augsts II sadaļā “Administratīvie 
izdevumi”, proti, 2,8 miljoni EUR jeb 46 % (2015. gadā – 2,5 miljoni EUR jeb 42 %). Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz 
2016. gadā sniegtiem IT pakalpojumiem, par kuriem vēl nav saņemti rēķini.
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(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).



CITI KOMENTĀRI

20. 2016. gada 15. decembrī Aģentūra parakstīja pamatlīgumu 1,5 miljardu EUR vērtībā par Galileo satelītsistēmas 
ekspluatāciju 2017.–2027. gadā. Līgumu piešķīra atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai. Viens no iesaistītajiem konkursa 
pretendentiem ir iesniedzis pret Aģentūru vērstu prasību Eiropas Savienības Tiesā, apstrīdot iepirkuma procedūras 
iznākumu. Tiesas nolēmumā būs paskaidrota pamatlīguma iepirkuma procedūras likumība un pareizība, kas attieksies arī 
uz visiem attiecīgajiem specifiskajiem līgumiem un nākotnes maksājumiem. Pirmos maksājumus veiks 2017. gadā.

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

21. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, 
ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 19. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas 
palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE 
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PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav 
sākta / neattiecas)

2014 Materiālie pamatlīdzekļi nav apdrošināti (neto uzskaites vērtība 
1,0 miljons EUR). Ieviešana ir sākta

2015

Pēdējā grāmatvedības sistēmu validācija bija veikta 2012. gadā. 
Solītā validācija nav notikusi, jo pēc Aģentūras pārvietošanas ir 
paredzētas lielas izmaiņas tās procesos un informācijas plūsmā. 
Nākamo validāciju jaunais grāmatvedis plāno veikt 2020. gadā.

Ieviešana ir sākta

2015

Aģentūra ir ieviesusi darbības nepārtrauktības plānus drošības 
iekārtām Francijā, Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē. Tomēr 
darbības nepārtrauktības plāna nav tās galvenajos dienestos Prāgā un 
Aģentūrai kopumā.

Ieviešana ir sākta

2015

Revidētais Aģentūras budžeta izpildes ziņojums detalizācijas pakā-
pes aspektā atšķiras no lielākās daļas pārējo aģentūru iesniegto 
ziņojumu, un tas liecina, ka ir nepieciešamas skaidras vadlīnijas par 
to, kā aģentūras ziņo par budžetu.

Ieviests

2015

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, pārnesumu 
līmenis bija augsts II sadaļā “Administratīvie izdevumi”, proti, 
2,5 miljoni EUR jeb 42 % (2014. gadā – 3,4 miljoni EUR jeb 54 %). 
Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz Aģentūrai 2015. gadā 
sniegtajiem pakalpojumiem, par kuriem rēķini līdz 2016. gadam 
nebija saņemti, un uz vairākiem IT projektiem ar lielu vērtību, kā arī 
riska novērtējuma līgumu, ko parakstīja 2015. gada beigās. Šos 
projektus, ko sākotnēji plānoja 2016. gadam, sāka īstenot 
2015. gadā, lai izlietotu no citām budžeta pozīcijām atbrīvotos 
līdzekļus.

Neattiecas

2015

Aģentūras 2015. gada darba programmu (GDP) pieņēma tikai 
2015. gada martā, un vēl nav pieņemta daudzgadu darba 
programma 2014.–2020. gada periodam. Tas, ka galvenos plāno-
šanas dokumentus pieņem tik vēlu, apdraud Aģentūras mērķu 
sasniegšanu.

Ieviešana ir sākta (1)

2015 2015. gadā Aģentūrā bija augsta kadru mainība – 14 darbinieki 
aizgāja, bet 26 sāka darbu (2). Ieviešana ir sākta

(1) Lēmumu attiecībā uz Eiropas GNSS aģentūras 2017.–2020. gada plānu pieņēma 2017. gada 28. martā.
(2) 2016. gadā no Aģentūras aizgāja astoņi darbinieki un darbā tika pieņemti 24.
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AĢENTŪRAS ATBILDE

18. Aģentūra ir īstenojusi Iekšējās revīzijas dienesta konstatējumus attiecībā uz riska pārvaldību. Aģentūra 2016. gada 
4. ceturksnī pabeidza korporatīvā riska pārvaldības politiku un procedūru. Aģentūra reizi ceturksnī organizē korporatīvā 
riska pārvaldības komiteju, kurā tiek pārskatīts un atjaunināts korporatīvā riska reģistrs. Šā procesa pirmais rezultāts ir 
apstiprināti korporatīvie riski, un tie ir iekļauti 2018.–2020. gada provizoriskā vienotā pamatdokumenta VIII pielikumā, 
par kuru administratīvā valde pieņēma lēmumu 2017. gada janvārī. Attiecībā uz darbības pārvaldības uzlabošanu aģentūra 
īsteno Iekšējās revīzijas dienesta konstatējumus, jo īpaši 2017. gada 1. ceturksnī pabeidzot darbības rādītāja izstrādi un 
ziņošanas procesu un iekļaujot to vienotajā pamatdokumentā.

19. Jānorāda, ka pārnesumu anulēšanas līmenis ir ļoti zems (0,7 % visās budžeta pozīcijās 2016. gadā), un GSA uzskata, 
ka tas ir daudz labāks budžeta pārvaldības rādītājs nekā pats pārnesumu līmenis, kas neizbēgami ir augsts, ņemot vērā 
aģentūras darbības raksturu un rēķinu iesniegšanas periodus lielam skaitam augstas vērtības administratīvo līgumu, tādējādi 
attēlojot lielu skaitu plānotu, nevis neplānotu pārnesumu.

20. Aģentūra atzinīgi vērtē Revīzijas palātas lēmumu šajā posmā neiejaukties ar tiesvedību, kas minēta Tiesas 
publikācijā. Par prasību ir paziņots GSA 2017. gada 13. jūlijā ar reģistrācijas numuru T-99/17 EUTELSAT pret GSA. 
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