
ATASKAITA

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūros (eu-LISA) 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

(2016/C 449/32)

ĮVADAS

1. Taline, Strasbūre ir Pongau Sankt Johane įsikūrusi Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (toliau – Agentūra), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1077/2011 (1). Pagrindinė šios Agentūros funkcija – vykdyti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II), 
Vizų informacinės sistemos (VIS) ir Eurodac operacijų valdymo užduotis.

2. Lentelėje pateikti pagrindiniai duomenys apie Agentūrą (2).

Lentelė

Pagrindiniai duomenys apie Agentūrą

2014 2015

Biudžetas (milijonais eurų) (1) 64,9 71,7

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d. (2) 129 134

(1) Biudžeto skaičiai pagrįsti mokėjimų asignavimais.
(2) Darbuotojai – pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai.

Šaltinis: Agentūros pateikti duomenys.

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA

3. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą ir 
Agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių 
darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė.

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS

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

a) Agentūros metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės (3) ir biudžeto vykdymo (4) ataskaitos, ir

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.

Vadovybės atsakomybė

5. Vadovybė yra atsakinga už Agentūros metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų pateikimą bei atspindimų 
operacijų teisėtumą ir tvarkingumą (5):
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(1) OL L 286, 2011 11 1, p. 1.
(2) Daugiau informacijos apie Agentūros kompetenciją ir veiklą pateikta jos interneto svetainėje: www.eulisa.europa.eu.
(3) Balansas ir finansinės veiklos ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir 

kiti aiškinamieji raštai.
(4) Biudžeto rezultatų ataskaita ir biudžeto rezultatų ataskaitos priedas.
(5) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 39 ir 50 straipsniai (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

www.eulisa.europa.eu


a) Su Agentūros metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, – 
susijusios su finansinės atskaitomybės, kurioje 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 (6), pasirinkimą ir taikymą; esamomis aplinkybėmis pagrįstų 
apskaitinių įvertinimų atlikimą. Vykdomasis direktorius Agentūros 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 Agentūros finansinę būklę.

b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų valdymo atitiktimi susijusi vadovybės 
atsakomybė apima veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės sistemos, – apimančios pakankamą priežiūrą ir 
tinkamas priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo, bei prireikus teismines procedūras, siekiant 
susigrąžinti neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė

6. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai (7) 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 Agentūros metinėse finansinėse 
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.

7. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą informaciją finansinėse 
ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, 
remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų 
reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisės aktų 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 įvertintas apskaitos metodų 
tinkamumas, atliktų apskaitinių įverčių pagrįstumas ir bendras finansinių ataskaitų pateikimas. Rengdami šią ataskaitą ir 
patikinimo pareiškimą, Audito Rūmai atsižvelgė į su Agentūros metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusį 
nepriklausomo išorės auditoriaus darbą pagal ES Finansinio reglamento 208 straipsnio 4 dalį (8).

8. Audito Rūmų manymu, jų patikinimo pareiškimui pagrįsti yra gauta pakankamai tinkamų audito įrodymų.

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

9. Audito Rūmų nuomone, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2015 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

10. Audito Rūmų nuomone, 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose 
atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

11. Toliau pateiktos pastabos šių Audito Rūmų nuomonių nekeičia.
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(6) Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės 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) Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 107 straipsnis.
(8) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).



PASTABOS DĖL OPERACIJŲ TEISĖTUMO IR TVARKINGUMO

12. Agentūra pasirašė dviejų milijonų eurų bendrąją sutartį dėl tiekėjo vykdomo paslaugų, susijusių su trečiųjų šalių 
teikėjų lavinimo, asmeninio instruktažo ir mokymo paslaugomis (lavinimo paslaugomis), pirkimo (pirkimo paslaugų). 
Tiekėjas nustato bet kuriai konkrečiai užklausai tinkamas lavinimo paslaugas ir nurodo lavinimo paslaugų ir jo paties 
pirkimo paslaugų (jų pristatymo) kainą. Tačiau bendrojoje sutartyje nėra nustatyta, kad pirkimo paslaugos turėtų atitikti 
viešųjų pirkimų nuostatas Agentūros finansinėse taisyklėse. Todėl dabartinė kainų pateikimo Agentūros tvirtinimui 
procedūra neužtikrina, kad paslaugos būtų nupirktos laikantis visų finansinių taisyklių reikalavimų.

13. Kvietimas pareikšti susidomėjimą ir pirminė kandidatų, norinčių dalyvauti derybų procedūros, kurios apytikslė vertė 
20 milijonų eurų, atrankoje, buvo vykdoma be leidimus duodančio pareigūno įgaliojimų.

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO

14. Perkelti įsipareigoti asignavimai II biudžeto antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) sudaro 9 milijonus eurų, 
arba 50 % visų įsipareigotų asignavimų (2014 m. – 15 milijonų eurų, arba 87 %). Šie perkėlimai daugiausia susiję su didele 
sutartimi, skirta Strasbūro pastato išplėtimui (4,6 milijono eurų), ir pagal daugiametes sutartis teikiamomis paslaugomis.

15. Vis dar nebuvo sudaryti susitarimai su Šengeno asocijuotomis šalimis (Šveicarija, Lichtenšteinu, Islandija ir 
Norvegija), kuriuose būtų nustatytos išsamios jų dalyvavimo Agentūros darbe taisyklės, įskaitant nuostatas dėl balsavimo 
teisių ir jų įnašų į Agentūros biudžetą. Kadangi jie nesudaryti, Šengeno asocijuotos šalys teikia įnašus į Agentūros biudžeto 
III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) pagal su ES pasirašytų asociacijos sutarčių nuostatas. Tačiau jos dar neprisideda prie pagal 
Agentūros biudžeto I ir II antraštines dalis (atlyginimai ir kitos administracinės išlaidos) vykdomos veiklos.

KITOS PASTABOS

16. Atlikus viešųjų pirkimų procedūrų auditą paaiškėjo, kad Agentūra sudarė sutartis ar vedė derybas su vienu tiekėju, 
tiksliai nenustačiusi prašomų suteikti paslaugų pobūdžio. Dėl to ribojama konkurencija ir didėja priklausomybė nuo tiekėjo. 
Agentūra turėtų sudaryti susitarimus su keliais tiekėjais arba, kai tik tai yra įmanoma, tiksliau apibrėžti reikiamų paslaugų 
pobūdį.

ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS

17. Taisomųjų veiksmų, atsižvelgiant į Audito Rūmų ankstesnių metų pastabas, apžvalga pateikta priede.

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
2016 m. rugsėjo 13 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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PRIEDAS

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

Metai Audito Rūmų pastaba
Taisomojo veiksmo būklė

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

2013 Nėra ilgalaikio materialaus turto draudimo, išskyrus su įvairia rizika 
susijusio gaisro patalpose Taline atveju. Užbaigtas

2013

Pagal Agentūros steigimo reglamentą šalys, susijusios su Šengeno 
acquis ir Eurodac priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu 
privalo skirti įnašą į Agentūros biudžetą. Nors Šengeno asocijuotos 
šalys 2013 m. naudojo Agentūros valdomas sistemas, vis dar vyko 
Komisijos derybos.

Vykdomas (1)

2014

Svarbi informacija apie finansinių ataskaitų patikimumą

Neprieštaraujant 8 dalyje pateiktai nuomonei, Audito Rūmai 
atkreipia dėmesį į Šengeno informacinės sistemos (SIS II), Vizų 
informacinės sistemos (VIS) ir Eurodac (sistemų) vertės nustatymą 
Agentūros sąskaitose. Šių sistemų veiklos valdymas yra esminė 
Agentūros užduotis. Nesant patikimos ir išsamios informacijos apie 
jų bendras plėtojimo sąnaudas, Agentūros sąskaitose jos registruo-
jamos grynąja apskaitine verte, remiantis Komisijos sąskaitų 
knygomis, ir atnaujinamos metų pabaigoje (apytiksliai 6,6 milijono 
eurų vertė perdavimo dieną ir 2,1 milijono eurų 2014 m. gruo-
džio 31 d.) (2). Šios vertės daugiausia susijusios su technine įranga ir 
egzistuojančios programinės įrangos komponentais, jos neapima 
programinės įrangos plėtojimo išlaidų (žr. Agentūros metinių 
finansinių ataskaitų 6.3.1 aiškinamąjį raštą).

Vykdoma

2014

Iš I antraštinės dalies (išlaidos darbuotojams) ir II antraštinės dalies 
(administracinės išlaidos) 6,6 milijono eurų įsipareigotų asignavimų, 
kurie buvo perkelti iš 2013 į 2014 m., 1,7 milijono eurų (26 %) 
2014 m. buvo panaikinti, o tai rodo, kad 2013 m. pabaigoje 
biudžeto poreikiai buvo įvertinti per didele suma.

N. d.
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Metai Audito Rūmų pastaba
Taisomojo veiksmo būklė

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

2014

Į 2015 m. buvo perkelta labai didelė II antraštinės dalies 
(administracinės išlaidos) įsipareigotų asignavimų suma, kuri sudarė 
15 milijonų eurų, t. y. 87 % (2013 m. – 6 milijonai eurų, arba 79 %). 
Šie perkėlimai iš esmės susidarė dėl vėluojančių pirkimų, susijusių su 
Agentūros būstinės Strasbūre plėtimu ir renovacija. Įsipareigotų 
asignavimų perkėlimai taip pat buvo dideli III antraštinėje dalyje 
(veiklos išlaidos) ir sudarė 24,5 milijono eurų (85 %) (2013 m. – nėra 
lyginamųjų duomenų), iš esmės dėl daugiamečių IT sistemų 
priežiūros sutarčių. Aukšti iš 2013 m. perkeltų ir panaikintų 
asignavimų lygiai ir perkėlimų iš 2014 į 2015 m. dydis prieštarauja 
biudžeto metinio periodiškumo principui. Turi būti įdiegtos 
patikimos biudžeto planavimo, vykdymo ir stebėjimo procedūros.

N. d.

(1) Daugiau informacijos rasite 15 dalyje ir pateiktame Agentūros atsakyme.
(2) 0,2 milijono eurų 2015 m. gruodžio 31 d., tai yra žemiau reikšmingumo ribos.
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AGENTŪROS ATSAKYMAS

14. Minėta bendroji sutartis buvo sudaryta per atvirąją procedūrą pagal Agentūros Finansinio reglamento taisykles. Nors 
nebuvo aiškios nuostatos dėl to, kad tiekėjas privalo laikytis ES viešųjų pirkimų taisyklių, specifikacijose nurodyta, kad 
privaloma nurodyti mažiausią rinkos kainą. Agentūra turi teisę pareikalauti persvarstyti kainą, jei nustato, kad galima 
mažesnė kaina.

Agentūra neturi informacijos apie teisinę prievolę rangovams nurodyti laikytis konkrečių viešųjų pirkimų taisyklių.

15. Agentūra laikosi nuomonės, kad pirminė kandidatų, norinčių dalyvauti derybų procedūroje, atranka, kaip numatyta 
Finansiniame reglamente ir jo taikymo taisyklėse (pvz., oficialus iš anksto numatytų kriterijų taikymas) nebuvo vykdoma. 
Kvietimu pareikšti susidomėjimą buvo naudojamasi rinkai ištirti, o ne kaip viešųjų pirkimų procedūra. Rinkos tyrimo 
rezultatai buvo nurodyti leidimus suteikiančio pareigūno patvirtintuose dokumentuose prieš pradedant viešųjų pirkimų 
procedūrą.

16. Kaip Audito Rūmai nurodė kalbėdami apie asignavimų perkėlimus Strasbūro pastato rekonstrukcijos projekto 
reikmėms, buvo žinoma, kad mokėjimų plane numatyti reikšmingi C1 ir C2 asignavimų perkėlimai, ir šios operacijos buvo 
numatytos bei patvirtintos valdybos.

Agentūra dėjo visas pastangas planuodama ir koordinuodama veiksmus, kad patikrintų, ar visi nediferencijuotų asignavimų 
perkėlimo atvejai iš tiesų pagrįsti, kaip tai rodo staigus panaikinimų sumažėjimas nuo 1 690 194,29 EUR (25,53 % perkeltų 
asignavimų) 2014 m. iki 457 590,48 EUR (8,75 %) 2015 m.

17. Agentūra sutinka su pastaba ir pažymi, kad pasinaudojo visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis, kad 
priverstų asocijuotąsias šalis sumokėti Agentūrai finansinius įnašus, nors derybos su asocijuotosiomis šalimis priklauso 
Europos Komisijos, o ne Agentūros kompetencijai. Susitarimus turi ratifikuoti šių šalių nacionaliniai parlamentai.

18. Agentūra stengiasi kuo geriau nurodyti techninius reikalavimus, kai pradedamos viešųjų pirkimų procedūros ar kai 
derybos su esamu tiekėju yra neišvengiamos.

Veiksniai, kurių Agentūra nekontroliuoja, apriboja galimybę sistemiškai atnaujinti tiekėjų varžymąsi, ypač dėl valdomų 
sistemų. Šie veiksniai– tai besikeičiantys sistemų techniniai ir teisiniai reikalavimai, palyginti su nurodytais pradedant 
procedūrą; riboti žmogiškieji ištekliai konkursams rengti; ribotas laikas parengti reikalavimus, kuriuos lemia vykdoma 
veikla. 
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