
ATASKAITA

dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybos 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Tarnybos 
atsakymu

(2016/C 449/42)

ĮVADAS

1. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (1) (toliau – Tarnyba, taip pat vadinama VRDT), įsikūrusi Alikantėje, buvo įsteigta 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 (2), kuris buvo panaikintas ir pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 207/2009 (3). Tarnybos 
užduotis – įgyvendinti Sąjungos teisės aktus dėl prekių ženklų ir dizainų, vienodai apsaugančius įmones visoje Europos 
Sąjungos teritorijoje.

2. Lentelėje pateikti pagrindiniai duomenys apie Tarnybą (4).

Lentelė

Pagrindiniai duomenys apie Tarnybą

2014 2015

Biudžetas (milijonais eurų) (1) 419,6 384,2

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d. (2) 928 998

(1) Biudžeto skaičius apima rezervą nenumatytiems atvejams.
(2) Darbuotojai – pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai.

Šaltinis: Tarnybos pateikti duomenys.

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA

3. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą ir Tarnybos 
priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Be to, prireikus, 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) Tarnybos metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės (5) ir biudžeto vykdymo (6) ataskaitos, ir

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.

Vadovybės atsakomybė

5. Vadovybė yra atsakinga už Tarnybos metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų pateikimą bei atspindimų 
operacijų teisėtumą ir tvarkingumą (7):
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(1) Nuo 2016 m. kovo 23 d. Tarnyba vadinama Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), o Bendrijos prekės ženklas 
vadinamas Europos Sąjungos prekės ženklu.

(2) OL L 11, 1994 1 14, p. 1.
(3) OL L 78, 2009 3 24, p. 1.
(4) Daugiau informacijos apie Tarnybos kompetenciją ir veiklą pateikta jos interneto svetainėje: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en.
(5) Balansas ir finansinės veiklos ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir 

kiti aiškinamieji raštai.
(6) Biudžeto rezultatų ataskaita ir biudžeto rezultatų ataskaitos priedas.
(7) Vidaus rinkos derinimo tarnybos Biudžeto komiteto Reglamento Nr. CB-3-09 38 ir 43 straipsniai.

ttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en


a) Su Tarnybos 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 (8), pasirinkimą ir taikymą; esamomis aplinkybėmis pagrįstų 
apskaitinių įvertinimų atlikimą. Pirmininkas Tarnybos metines finansines ataskaitas patvirtina po to, kai jo 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, kad jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai 
atspindi Tarnybos 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, susigrąžinant 
neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė

6. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, turi pateikti Tarnybos biudžeto komitetui metinių finansinių 
ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą (9). 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 Tarnybos 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.

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

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

9. Audito Rūmų nuomone, Tarnybos metinėse finansinėse ataskaitose Tarnybos 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 šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.

2016 12 1 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 449/225

(8) 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).

(9) Vidaus rinkos derinimo tarnybos Biudžeto komiteto Reglamento Nr. CB-3-09 91–95 straipsniai.



PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO

12. Į 2016 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas III antraštinėje dalyje, jis sudarė 12,9 milijono eurų 
arba 36 % (2014 m. – 14,1 milijono eurų arba 38 %). Perkėlimus daugiausia nulėmė bendradarbiavimo susitarimai su 
nacionalinėmis tarnybomis, kurios pateikia išlaidų deklaracijas tik metų pabaigoje.

KITOS PASTABOS

13. Paslaugų pirkimas, paremtas darybų procedūra, kai neskelbiamas pranešimas apie sutartį, apriboja konkurenciją 
viena derybų šalimi ir todėl turėtų būti taikomas tik išimtinėmis aplinkybėmis 2015 m. Tarnyba, taikydama šią procedūrą, 
pratęsė šešias preliminariąsias sutartis, kuriose pratęstų paslaugų vertė sudaro 1,9 milijono eurų (2014 m. – 12 
preliminariųjų sutarčių, kuriose pratęstų paslaugų vertė buvo 12,6 milijono eurų) (10). Toks šios procedūros taikymas 
Tarnyboje negali būti laikomas „išimtiniu“, atsižvelgiant į tokių sutarčių skaičių, vertę ir dažnį ir todėl jis ne visiškai atitiko 
oficialų reikalavimą (11).

14. Tarnyba iš dalies arba visiškai kompensuoja komandiruotųjų nacionalinių ekspertų (KNE) bruto atlyginimą jų 
darbdaviams. Tai prieštarauja Komisijos praktikai, kad KNE darbdaviai toliau moka jiems atlyginimus. 2015 m. šios 
kompensacijos sudarė 1,9 milijono eurų.

15. 2015 m; gruodžio 31 d. devyni VRDT nariai buvo komandiruoti tarnybos interesais į VRDT apeliacinę tarybą. 
Tačiau ES tarnybos nuostatuose toks komandiravimas nenumatytas (12).

ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS

16. 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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(10) Preliminarios sutartys pratęstos remiantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 134 straipsnio 1 dalies f punktu 
(OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

(11) Kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 134 straipsnio 3 dalyje.
(12) Reglamento Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB), nustatančio Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų 

tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas 37 straipsnio a punktas (OL 45, 1962 6 14, p. 1385/62).



PRIEDAS

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

Metai Audito Rūmų pastaba
Taisomojo veiksmo būklė

(užbaigtas/vykdomas/neįvykdytas/n.d.)

2013

Iš ankstesnių metų perkeltų ir panaikintų asignavimų suma išaugo 
nuo 4,2 milijono eurų (13 %) 2012 m. iki 6,0 milijono eurų (16 %) 
2013 m. Ir vienais, ir kitais metais tai daugiausia sąlygojo mažesnės 
nei buvo apskaičiuota pagal su valstybių narių nacionalinėmis 
tarnybomis sudarytus bendradarbiavimo susitarimus kompensuoti-
nos išlaidos (2012 m. jos siekė 1,9 milijono eurų, o 2013 m. jos 
sudarė 3,8 milijono eurų). Tai rodo, kad metų pabaigoje iš 
nacionalinių tarnybų būtina gauti tikslesnę informaciją apie faktines 
patirtas išlaidas.

Užbaigtas

2013

Tarnyba turi patvirtinusi veiklos tęstinumo ir krizių valdymo planą, 
kuriame nustatyta, kad maždaug 25 funkcijas turi nuolat vykdyti 
budintys darbuotojai. Nors su išmokomis už budėjimą susijusius 
biudžeto asignavimus kasmet patvirtina Tarnybos biudžeto komite-
tas, 2013 m. išmokėta suma (402 458 eurai) yra daug didesnė už 
kitų agentūrų, kurios turi užtikrinti budinčią tarnybą, mokamas 
išmokas.

Vykdomas

2014

Savo 2013 m. ataskaitoje dėl Tarnybos metinių finansinių ataskaitų 
Audito Rūmai suabejojo dėl sumos, kuri buvo skirta išmokoms už 
budėjimą (0,40 milijono eurų). Tokių mokėjimų suma buvo didesnė 
2014 m. (0,44 milijono eurų). 2014 m. lapkričio mėn. Tarnyba 
patikslino savo politiką ir sumažino funkcijų, kurioms gali būti 
skirtos išmokos už budėjimą, skaičių nuo 25 iki 17, – šio 
patikslinimo finansinis poveikis paaiškės 2015 m. (1). Kiekvienas iš 
devynių darbuotojų (iš jų – septyni vadovai) gavo daugiau kaip 
11 000 eurų siekiančias išmokas už budėjimą.

Vykdomas

Tačiau sistema [išmokos už budėjimą] yra prastai kontroliuojama, 
o išmokos buvo sumokėtos laikinojo nedarbingumo atostogų 
išėjusiems, komandiruotėse užsienyje esantiems arba atostogaujan-
tiems darbuotojams.

Užbaigtas
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Metai Audito Rūmų pastaba
Taisomojo veiksmo būklė

(užbaigtas/vykdomas/neįvykdytas/n.d.)

2014

Iš ankstesnių metų perkeltų ir panaikintų asignavimų suma 
sumažėjo nuo 6,0 milijono eurų (16 %) 2013 m. iki 5,1 milijono 
eurų (13 %) 2014 m. Ir vienais, ir kitais metais tai daugiausia 
sąlygojo mažesnės nei buvo apskaičiuota pagal su valstybių narių 
nacionalinėmis tarnybomis sudarytus bendradarbiavimo susitarimus 
kompensuotinos išlaidos (2014 m. jos siekė 3,2 milijono eurų, 
o 2013 m. jos sudarė 3,8 milijono eurų), – tai rodo, kad metų 
pabaigoje iš nacionalinių tarnybų būtina gauti tikslesnę informaciją 
apie faktines patirtas išlaidas. 2014 m. įvairioms antraštinėms 
dalims įsipareigotų asignavimų lygis svyravo nuo 94 % iki 97 % visų 
asignavimų, kas parodo, kad teisiniai įsipareigojimai buvo prisiimti 
laiku. Į 2015 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas 
III antraštinėje dalyje, jis sudarė 14,1 milijono eurų arba 38 % 
(2013 m. – 13,3 milijono eurų arba 38 %). Tai daugiausia buvo susiję 
su bendradarbiavimo susitarimais, kurie buvo sudaryti su naciona-
linėmis tarnybomis (jos atitinkamas išlaidų deklaracijas turėjo 
pateikti tik 2015 m.), ir paskutiniais dviem 2014 m. mėnesiais, 
kaip įprasta, užsakytomis vertimo paslaugomis, kurios turėjo būti 
apmokėtos tik 2015 m.

N. d.

2014

2004 m. įsigaliojo nauji ES Tarnybos nuostatai, įskaitant nuostatas, 
kad prieš 2004 m. gegužės 1 d. įdarbintų pareigūnų būsimas darbo 
užmokestis neturėtų būti mažesnis nei pagal ankstesnius ES 
tarnybos nuostatus. Audito Rūmai atlikdami auditą nustatė, kad 
šių nuostatų nebuvo laikomasi ir 4 iš 648 tuo metu įdarbintų 
personalo narių atveju dėl to susidarė nepriemoka, kuri 2005– 
2014 m. iš viso sudarė 96 998 eurų. Ši suma nėra reikšminga ir 
nesukelia abejonių dėl Tarnybos finansinių ataskaitų patikimumo. 
Tarnyba nusprendė, atėjus laikui, atlikti papildomus atlyginimo 
mokėjimus.

Užbaigtas (2)

(1) 2015 m. Tarnyba išmokėjo 285 242 eurus išmokoms už budėjimą, į kurias turėjo teisę 13 funkcijų.
(2) 2015 m. rugpjūčio mėn. Tarnyba atliko papildomus atlyginimų mokėjimus.
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TARNYBOS ATSAKYMAS

12. Siekdama sumažinti aukštą perkėlimų lygį 2015 m. Tarnyba ėmėsi įvairių priemonių, kaip antai vykdė 
konsultuojamojo ugdymo ir mokymo veiklą, rengė informacinius raštus ir susitikimus su finansus tvarkančiais 
darbuotojais. Nuodugni visų 100 000 eurų viršijančių asignavimų analizė gruodžio mėn., finansus tvarkančių darbuotojų 
budėjimas per visą Kalėdų laikotarpį, kad sąskaitos būtų apmokėtos iki 2015 m. gruodžio 31 d., ir kitos priemonės leido 
Tarnybai perkėlimų lygį II antraštinėje dalyje sumažinti nuo 21 % 2014 m. iki 16 % 2015 m., o III antraštinėje dalyje – nuo 
38 % 2014 m. iki 36 % 2015 m. Tarnyba toliau diegia naujas priemones siekdama sumažinti aukštą perkėlimų lygį 
III antraštinėje dalyje, kuriuos, kaip pažymėjo Audito Rūmai, daugiausia nulėmė bendradarbiavimo susitarimų su valstybių 
narių IN tarnybomis struktūrinės savybės (daugumą šių perkėlimų laikytini planuotais perkėlimais).

13. Tarnyba pripažįsta, kad dažnai naudojosi taikymo taisyklių 134 straipsniu, ir imasi trumpalaikių, vidutinės trukmės 
ir ilgalaikių veiksmų pirkimo ir sutarčių sudarymo procesų valdymui ir kontrolei pagerinti. Įgyvendinant šiuos veiksmus 
laikomasi nuostatos, kad derybų procedūra, kai neskelbiamas išankstinis pranešimas apie sutartį, gali būti naudojama tik 
tinkamai pagrįstais atvejais.

14. Tarnybos manymu, teisiškai nėra privaloma griežtai gretinti abu tekstus, kadangi KNE Tarnybos nuostatai netaikomi. 
Naujajame steigimo reglamente (116 straipsnyje) numatyta, kad Tarnybos Valdančioji taryba turi priimti sprendimą, 
kuriame nustatytų nacionalinių ekspertų komandiravimo į Tarnybą taisykles. Gegužės 31 d. Tarnybos Valdančioji taryba 
priėmė sprendimą, kuriuo patvirtinama dabartinė praktika.

15. Tarnybos supratimu, Tarnybos nuostatuose Apeliacinėse tarybose paskirtų EUIPO pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų 
administracinis statusas nėra aiškiai apibrėžtas. Vis dėlto, Tarnyba atsižvelgė į Audito Rūmų pastabą ir 2016 m. gegužės 26 d. 
šį klausimą pateikė savo Valdančiajai tarybai, kuri priėmė sprendimą toliau laikytis dabartinės praktikos. 
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