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1. Briuselyje įsikūrusi Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA, toliau – Įstaiga) 

įsteigta Komisijos sprendimu 2013/801/ES

ĮVADAS 

1, kad pakeistų Transeuropinio transporto tinklo 

vykdomąją įstaigą ir perimtų jos teises. Įstaiga įsteigta laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 

2024 m. gruodžio 31 d. valdyti ES veiksmus, susijusius su Europos infrastruktūros tinklų 

priemone, Sąjungos bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“, 

transeuropiniu transporto tinklu2 ir Marco Polo programa. 

2. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 

operacijų testavimą ir Įstaigos priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės 

priemonių įvertinimą. Be to, prireikus, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir 

atliekama vadovybės pareiškimų analizė.  

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA 

3. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį Audito Rūmai auditavo: 

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 

a) Įstaigos metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 

finansinių metų finansinės atskaitomybės3 ir biudžeto vykdymo4

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

 ataskaitos; ir 

Vadovybės atsakomybė 

4. Vadovybė yra atsakinga už Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų pateikimą 

bei atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą5

                                                      

1 OL L 352, 2013 12 24, p. 65. 

: 

2 II priede apibendrinta Įstaigos kompetencija ir veikla. Šis priedas pateiktas susipažinti. 

3 Ją sudaro balansas ir finansinės veiklos ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių 
ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kiti aiškinamieji raštai. 

4 Jas sudaro biudžeto rezultatų ataskaita ir biudžeto rezultatų ataskaitos priedas. 
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a) Su Įstaigos metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės atsakomybė apima vidaus 

kontrolės sistemos, – susijusios su finansinės būklės ataskaitų, kuriose nėra reikšmingų dėl 

sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, – nustatymą, 

taikymą ir priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos apskaitos pareigūno 

patvirtintomis apskaitos taisyklėmis, pasirinkimą ir taikymą6

b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų valdymo atitiktimi 

susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės, – apimančios 

pakankamą priežiūrą ir tinkamas priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo bei, 

prireikus, teismines procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas, – 

nustatymą, taikymą ir priežiūrą. 

; esamomis aplinkybėmis pagrįstų 

apskaitinių įvertinimų atlikimą. Direktorius Įstaigos metines finansines ataskaitas patvirtina po 

to, kai jos apskaitos pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir pateikė su 

finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, be kita ko, nurodo, kad jis turi pakankamą 

patikinimą, jog jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai atspindi Įstaigos finansinę 

būklę. 

Auditoriaus atsakomybė 

5. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir 

Tarybai7

6. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą 

informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

 metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir 

tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC 

tarptautiniais audito standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito 

institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai planuotų ir atliktų 

auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas dėl to, ar Įstaigos metinėse finansinėse 

ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. 

                                                                                                                                                                      
5 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 62 ir 68 straipsniai 

kartu su šio Reglamento 53 ir 58 straipsniais (OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 

6 Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos Tarptautinės 
buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais (TVSAS) 
arba, prireikus, – Tarptautinės apskaitos standartų valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos 
standartais (TAS) / Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). 

7 Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 162 straipsnis. 
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Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 

finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos 

Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos rizikos vertinimus, 

auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir 

sąžiningu jų pateikimu, taip pat į operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir 

kontrolės sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant auditą 

taip pat įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir 

bendras finansinių ataskaitų pateikimas. 

7. Audito Rūmai manymu, jų patikinimo pareiškimui pagrįsti yra gauta pakankamai tinkamų audito 

įrodymų. 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

8. Audito Rūmų nuomone, Įstaigos metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2014 m. 

gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų 

rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis 

reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. 

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

9. Audito Rūmų nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse 

finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos. 

10. Toliau pateiktos pastabos šių Audito Rūmų nuomonių nekeičia. 

11. Perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas II antraštinėje dalyje – 0,8 milijono 

eurų arba 25 % (2013 m. – 0,7 milijono eurų arba 27 %) ir III antraštinėje dalyje –0,4 milijono 

eurų arba 56 % (2013 m. – 0,1 milijono eurų arba 22 %). Pagrindinės tą nulėmusios priežastys 

buvo įrangos įsigijimas papildomiems kabinetams, išnuomotiems sutalpinti išaugusį Įstaigos 

darbuotojų skaičių, IT sutartys, sudarytos kaip planuota antroje 2014 m. pusėje, tačiau už 

kurias sąskaitos buvo pateiktos 2015 m., ir išlaidos, susijusios su susitarimais dėl paslaugų 

lygio su Komisija, už kurias sąskaitos buvo gautos tik 2015 m. 

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO 
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12. Taisomųjų veiksmų, atsižvelgiant į Audito Rūmų praėjusių metų pastabas, apžvalga 

pateikta 

ATSIŽVELGIMAS Į PRAĖJUSIŲ METŲ PASTABAS 

I priede

 

. 

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin CVIKL, 

2015 m. rugsėjo 8 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I priedas 

Metai 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Audito Rūmų pastaba 
Taisomojo veiksmo būklė 

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / 
n.d.) 

2013 Įstaiga neatlieka tinkamų ex ante patikrų, susijusių su patalpų mokesčiais, kurių sąskaitas faktūras 
pateikė pastatų valdytojas. Įstaiga neturėjo daugelio atitinkamų sutarčių, sąskaitų faktūrų ir čekių. Užbaigtas 

2013 Pagal Europos Sąjungos protokolą dėl privilegijų ir imunitetų1 ir ES PVM direktyvą2 Įstaiga 
atleidžiama nuo netiesioginių mokesčių. Tačiau 2013 m. pabaigoje ji sumokėjo ir nepaprašė grąžinti 
113 513 eurų PVM mokesčių už 2011–2013 m. laikotarpio patalpų mokesčius. 

Užbaigtas 

2013 

Nors biudžeto vykdymas I ir III antraštinės dalies atveju buvo patenkinamas, tačiau perkeltų 
įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas II antraštinėje dalyje: jis sudarė 27 % (666 119 eurų). Šie 
perkėlimai iš esmės buvo susiję su kompiuterinėmis prekėmis ir paslaugomis, dėl kurių sutartys 
buvo sudarytos ir (arba) kurios buvo užsakytos metų pabaigoje ir bus teikiamos kaip planuota 
2013 m. pabaigoje ar 2014 m. (296 486 eurai) ir 2013 m. išlaidų sąskaitomis faktūromis, kurios 
nebuvo gautos metų pabaigoje (286 197 eurai). 

Nėra duomenų 

 
  

1 Europos Sąjungos protokolas (Nr. 7) dėl privilegijų ir imunitetų (OL C 115, 2008 5 9, p 266). 
2 Tarybos direktyva 2006/112/EB, (OL L 347, 2006 12 11, p. 1). 
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Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga 

(Briuselis) 

II priedas 

Kompetencija ir veikla 

Sutartyje 
numatytos 
Sąjungos 
kompetencijos 
sritys 
(Sutarties dėl 
Europos Sąjungos 
veikimo 26, 170, 
171, 172, 
174,179, 180 
straipsniai) 

Sąjunga imasi priemonių siekdama sukurti vidaus rinką ar užtikrinti jos veikimą. 
Vidaus rinką sudaro erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, 
paslaugų ir kapitalo judėjimas. Sąjunga taip pat siekia stiprinti savo mokslinį bei 
technologinį pagrindą, sukuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę, kurioje laisvai 
judėtų mokslo darbuotojai, mokslinės žinios ir technologijos, ir skatinti jos 
konkurencingumo augimą, taip pat pramonės srityje. 
Siekdama skatinti bendrą darnią plėtrą, Sąjunga plėtoja ir vykdo savo veiklą, 
padedančią stiprinti jos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.  
Kad padėtų pasiekti šiuos tikslus ir suteiktų Sąjungos piliečiams, ūkio 
subjektams ir regioninėms bei vietinėms bendruomenėms galimybę gauti visą 
vidaus sienų neturinčios erdvės teikiamą naudą, Sąjunga prisideda prie 
transeuropinių tinklų kūrimo ir plėtojimo transporto, telekomunikacijų ir 
energijos infrastruktūrų srityse. Sąjunga savo veikla siekia remti nacionalinių 
tinklų tarpusavio ryšį ir sąveiką, taip pat galimybę tokiais tinklais naudotis. 
Kad pasiektų šiuos tikslus, Sąjunga nustato gaires, taikomas transeuropinių 
tinklų (TEN) srityje numatytų priemonių tikslams, prioritetams ir bendroms 
linkmėms. 
Sąjunga taip pat skatina įmones, įskaitant mažąsias ir vidutines, mokslinių 
tyrimų centrus ir universitetus plėsti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir tobulinti 
technologijas; ji remia jų pastangas savitarpiškai bendradarbiauti pirmiausia 
siekiant, kad skirtingų valstybių mokslo darbuotojai galėtų laisvai 
bendradarbiauti, o įmonės galėtų visiškai išnaudoti vidaus rinkos potencialą, 
ypač [...] apibrėžiant bendrus standartus ir šalinant teisines bei fiskalines tokio 
bendradarbiavimo kliūtis. 

Įstaigos 
kompetencijos 
sritys 
2013 m. gruodžio 
23 d. Komisijos 
sprendimas 
2013/801/ES, 
kuriuo įsteigiama 
Inovacijų ir tinklų 
programų 
vykdomoji įstaiga 
2013 m. gruodžio 
23 d. Komisijos 
sprendimas 
C(2013) 9235, 
kuriuo Inovacijų ir 

Tikslai 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 58/2003 suteikia Komisijai įgaliojimus steigti 
vykdomąsias įstaigas, kad šios vykdytų užduotis, susijusias su Sąjungos 
programomis. Pagal naująjį Sprendimą C(2013) 9235, kuris suteikia įgaliojimus 
INEA, Įstaiga perima valdyti TEN-T ir Marco Polo programas ir tris Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės sektorius (transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų), skatindama augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą 
per tikslines europinio lygmens infrastruktūros investicijas. Ji taip pat valdo 
programos „Horizontas 2020“ dalis mokslinių tyrimų srityse „Išmanios, 
netaršios ir integruotos transporto sistemos“ ir „Saugi, švari ir efektyvi 
energija“, skatindama augimą per mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimą. 
Taigi INEA buvo sukurta valdyti Sąjungos veiksmus Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės (EITP) ir programos „Horizontas 2020“ srityse, vadovaujantis 
Finansiniu reglamentu, Marco Polo reglamentu ir EITP reglamentu, TEN-T ir 
TEN-E gairėmis ir programos „Horizontas 2020“ reglamentais, ir toliau valdyti 
TEN-T ir Marco Polo programas. Įstaigos veiklą dabar prižiūri ją kuruojantys 
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tinklų programų 
vykdomajai 
įstaigai 
suteikiami 
įgaliojimai 

generaliniai direktoratai, – DG MOVE, DG ENER, DG CONNECT ir DG RTD – kurie 
yra atsakingi už atitinkamos politikos klausimus. 
INEA, prižiūrėdama visą projekto ciklą, yra atsakinga už šių programų techninio 
ir finansinio vykdymo valdymą. Vykdydama savo kasdienę veiklą, ji siekia 
mažesnėmis sąnaudomis gerinti transeuropinio transporto tinklo kūrimo 
veiksmingumą ir lankstumą, ir tuo pačiu metu, įdarbindama daugiau 
specialistų, telkia aukšto lygio kompetenciją. Ji taip pat stiprina ryšius su 
pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, užtikrina geresnį finansavimo 
derinimą su kitomis ES priemonėmis, padaro ES finansavimą geriau matomą ir 
atkreipia dėmesį į jo teikiamą naudą bei teikia Komisijai paramą / atsiliepimus. 

Valdymas Iniciatyvinis komitetas 
Įstaigos veiklą prižiūri Valdymo komitetas, susidedantis iš penkių narių (po vieną 
iš kuruojančių GD ir vieno iš Žmogiškųjų išteklių GD) ir keturių stebėtojų, kuriuos 
skiria Europos Komisija. Komitetas, gavęs Komisijos pritarimą, tvirtina Įstaigos 
organizacinę struktūrą ir jos metinę darbo programą, taip pat Įstaigos 
administracinį biudžetą, metinę veiklos ataskaitą ir metines finansines 
ataskaitas. 
Direktorius 
Direktorius, kurį skiria Europos Komisija, kartu su Valdymo komitetu vadovauja 
Įstaigai, diegia valdymo ir vidaus kontrolės sistemas, pritaikytas Įstaigai 
patikėtoms užduotims atlikti, bei rengia ataskaitas, kurios teikiamos Komisijai. 
Vidaus auditas 
Europos Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) ir Įstaigos vidaus audito skyrius 
(VAS). 
Išorės auditas 
Europos Audito Rūmai. 
Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija 
Europos Parlamentas, veikiantis rekomendavus Tarybai. Su Įstaigos 
administracinio biudžeto vykdymu susijęs patvirtinimo sprendimas teikiamas 
direktoriui. Komisija išlieka atsakinga už jos pačios Įstaigai pavesto veiklos 
biudžeto vykdymą. 
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2014 m. Įstaigai 
skirti ištekliai 

2014 m. veiklos biudžetas 
Įstaigai iš viso buvo perduota 3 059 milijonai įsipareigojimų asignavimų dviem 
2014–2020 m. daugiametės finansinės programos bendrosioms programoms 
valdyti, būtent EITP (2 692 milijonai eurų) ir programai „Horizontas 2020“ 
(367 milijonai eurų). 
Bendra Įstaigos 2014 m. atliktų mokėjimų vertė sudarė 606 milijonus eurų, iš 
kurių 590 milijonų eurų buvo išmokėta TEN-T programai ir 16 milijonų eurų 
Marco Polo programai užbaigti.  
INEA, vadovaudamasi sprendimu dėl įgaliojimo, vykdo Komisijos veiklos 
biudžetą. 
2014 m. administracinis biudžetas 
13,4 milijono eurų, kurie yra 100 % ES subsidija, kurią Įstaiga įgyvendina 
savarankiškai. 
Darbuotojų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. 
Personalo plane numatytos 49 darbo vietos, iš kurių 44 buvo užimtos. 
Sutartininkai: numatyta 113 darbo vietų, iš kurių 107 buvo užimtos. 
Iš viso darbo vietų: 162 (151 užimta) 
Iš jų:  
a) pagrindinės veiklos etatai: 121 (113 užimta) 
b) administracijos etatai: 41 (38 užimti) 

2014 m. veiklos 
rezultatai ir 
suteiktos 
paslaugos 

Be TEN-T programos tolesnio valdymo, 2014 m. vasario mėn. INEA perėmė 
Marco Polo II programos valdymą iš kitos vykdomosios įstaigos (EASME). 
Antrojoje 2014 m. pusėje INEA taip pat palaipsniui perėmė jai pavestą naują 
veiklą, susijusią su Europos infrastruktūros tinklų priemone (transportu ir 
energetika), taip pat su 3 visuomeniniu uždaviniu (Saugi, švari ir efektyvi 
energija) ir 4 visuomeniniu uždaviniu (Išmanios, netaršios ir integruotos 
transporto sistemos) pagal programą „Horizontas 2020“. Deleguotos veiklos, 
susijusios su Europos infrastruktūros tinklų priemonės telekomunikacijų dalimi, 
perdavimas turėjo įvykti 2015 m. sausio mėn. 
2007–2013 m. TEN-T programa 
Buvo įvertinti pasiūlymai, pateikti pagal 2013 m. metinius ir daugiamečius 
kvietimus teikti pasiūlymus, ir buvo atrinkti finansuoti 106 pasiūlymai 
320,7 milijono eurų sumai. Atitinkamai buvo priimti 104 nauji finansavimo 
sprendimai (du sprendimai buvo atšaukti iki juos priimant). 2014 m. pabaigoje 
INEA valdė 439 vykdomus projektus. Taip pat bus tęsiami neužbaigti su 2000–
2006 m. TEN-T programa susiję veiksmai. INEA panaudojo visus turimus 
mokėjimų asignavimus, jų vidutinis grynasis mokėjimo laikas buvo 17 dienos. 
Marco Polo II programa 
Po to, kai vykdomoji įstaiga EASME įvertino 2013 m. Marco Polo programos 
kvietimus teikti pasiūlymus ir programa buvo perduota, INEA parengė ir 
pasirašė 26 naujus susitarimus dėl dotacijų. 2014 m. pabaigoje dar buvo 
vykdomi 80 projektų. INEA panaudojo visus turimus mokėjimų asignavimus, jų 
vidutinis grynasis mokėjimo laikas buvo 27 dienos. 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė – Transportas 
Glaudžiai bendradarbiaudama su DG MOVE, INEA parengė 2014 m. 
daugiamečius ir metinius kvietimus teikti pasiūlymus iš viso atitinkamai 
11 milijardų ir 930 milijonų eurų finansavimo sumoms (šie kvietimai buvo 
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paskelbti 2014 m. rugsėjo mėn. su siūlymų teikimo terminu 2015 m. vasario 
mėn.) 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė – Energetika 
Glaudžiai bendradarbiaudama su DG ENER, INEA parengė 2014 m. daugiametį 
kvietimą teikti pasiūlymus iš viso 750 milijonų eurų finansavimo sumai (kvietimo 
pabaiga 2014 m. rugpjūčio mėn.). Pagal šį kvietimą gauti pasiūlymai buvo 
įvertinti ir buvo atrinkta finansuoti 34 pasiūlymus 647,3 milijono eurų sumai. 
Įstaiga šiuo metu rengia atitinkamus susitarimus dėl dotacijų. 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė – Telekomunikacijos 
Susitarimai dėl perdavimo buvo sudaryti glaudžiai bendradarbiaujant su 
DG CONNECT. 2015 m. sausio pabaigoje INEA turėjo perimti susitarimų dėl 
dotacijų rengimą po 2014 m. paskelbtų „saugesnio interneto“ ir „elektroninės 
atpažinties“ kvietimų ir susitarimų dėl dotacijų, susijusių su kitais, 2015 m. 
numatomais kvietimais, rengimą. 
Horizontas 2020 – Energetika 
INEA suteikė pagalbą kuruojantiems GD vertinant tris „Horizontas 2020–
Energetika“ kvietimus teikti pasiūlymus ir atitinkamus šalutinius kvietimus. 
Sudarius galutinius eiliškumo sąrašus, Įstaigai buvo perduoti 28 pasiūlymai ir 
susitarimų dėl dotacijų etapas buvo sėkmingai užbaigtas per aštuonių mėnesių 
terminą. 
Horizontas 2020 – Transportas  
INEA suteikė pagalbą kuruojantiems GD vertinant „Horizontas 2020–
Transportas“ atvirus kvietimus teikti pasiūlymus. Šių kvietimų teikti pasiūlymus 
perdavimas įvyko prasidėjus susitarimų dėl dotacijų rengimo etapui 2015 m. 
pradžioje. Be to, susitarimų dėl dotacijų rengimo etapas buvo sėkmingai 
užbaigtas vieno pasiūlymo, perduoto Įstaigai rugpjūčio mėn., atžvilgiu. Lapkričio 
mėn. buvo perduoti trys projektai pagal „mėlynojo augimo“ kvietimą teikti 
pasiūlymus; šiuo metu, Įstaigai vadovaujant, rengiami susitarimai dėl dotacijų 
pagal šiuos projektus. 

Šaltinis: Įstaigos pateiktas priedas. 
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11. Agentūra sutinka, kad perkėlimai daugiausia susiję su Audito Rūmų nurodytomis trijų rūšių išlaidomis. 

Šių išlaidų arba nebuvo galima įtraukti į 2014 m. sąskaitas faktūras, nes jos susijusios su paslaugomis, kurios 

buvo suteiktos iki metų pabaigos, arba jų nebuvo galima nukelti į 2015 m., todėl šių išlaidų perkėlimai yra 

visiškai pagrįsti.  
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