
ATASKAITA

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūros (eu-LISA) 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

(2017/C 417/31)

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 (EB) 
Nr. 1077/2011 (1). Pagrindinė šios Agentūros funkcija – vykdyti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II), 
Vizų informacinės sistemos (VIS) ir Europos pirštų atspaudų lyginimo sistemos (Eurodac) operacijų valdymo užduotis.

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

Lentelė

Pagrindiniai duomenys apie Agentūrą

2015 2016

Biudžetas (milijonais eurų) (1) 71,7 82,3

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d. (2) 134 144

(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.

NUOMONĖ

4. Mes auditavome:

a) Agentūros metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės (3) ir biudžeto vykdymo (1) ataskaitos, ir

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą,

kaip to reikalauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnis.
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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) Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, 

svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.
(1) Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės operacijos, ir aiškinamoji informacija.

http://www.eulisa.europa.eu


Finansinių ataskaitų patikimumas

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

5. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių Agentūros finansinėse ataskaitose Agentūros finansinė būklė 
2016 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis reglamentas ir Komisijos 
apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. Jos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus 
apskaitos standartais.

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas

Pajamos

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo

6. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos 
pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

7. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimi 
mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė

8. Pagal SESV 310–325 straipsnius ir Agentūros finansinį reglamentą vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų 
parengimą ir pateikimą, laikantis tarptautiniu mastu pripažintų viešojo sektoriaus apskaitos standartų, bei už jose 
atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Ši atsakomybė apima vidaus kontrolės priemonių nustatymą, vykdymą ir 
palaikymą, siekiant parengti ir pateikti finansinės būklės ataskaitas, kuriose nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų 
atsiradusių iškraipymų. Vadovybė taip pat privalo užtikrinti, kad finansinės būklės ataskaitose atspindima veikla, 
finansinės operacijos ir informacija atitiktų jas reglamentuojančius teisės aktus. Galutinė atsakomybė už finansinėse 
ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą tenka Agentūros vadovybei.

9. Rengiant finansines ataskaitas, vadovybė yra atsakinga už Agentūros gebėjimo toliau užtikrinti veiklos tęstinumą 
vertinimą, už deramą su tęstinumu susijusių dalykų atskleidimą ir už veiklos tęstinumo prielaidos taikymą apskaitai.

10. Už valdymą atsakingi asmenys vykdo Agentūros finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir atspindimų operacijų auditą

11. Mūsų tikslai yra gauti pakankamą patikinimą dėl to, ar Agentūros finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų 
iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos, bei, remiantis mūsų auditu, pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai arba kitoms atitinkamoms biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms patikinimo pareiškimą 
dėl finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Pakankamas patikinimas 
užtikrina aukštą patikinimo lygį, tačiau jis nėra garantija, kad auditas visuomet nustatys esamus reikšmingus iškraipymų 
ar neatitikties atvejus. Tokius atvejus gali nulemti sukčiavimas ar klaidos ir jie laikomi reikšmingais jei, imant atskirai ar 
subendrinus, galima pagrįstai tikėtis, jog jie darys įtaką naudotojų ekonominiams sprendimams, priimtiems remiantis 
šiomis finansinėmis ataskaitomis.
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12. 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, 
taip pat remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų 
reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisiniam pagrindui rizikos vertinimu. Atliekant šiuos rizikos vertinimus, 
nagrinėjama ataskaitų rengimui ir jų teisingam pateikimui bei atspindimų operacijų teisėtumui ir tvarkingumui svarbios 
vidaus kontrolės priemonės, siekiant pagal esamas aplinkybes nustatyti tinkamas audito procedūras, bet ne siekiant 
pareikšti nuomonę dėl vidaus kontrolės veiksmingumo. Audito metu taip pat įvertinamas taikomų apskaitos metodų 
tinkamumas ir vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas; taip pat įvertinamas bendras finansinės būklės 
ataskaitų pateikimas.

13. Kalbant apie pajamas, mes tikriname iš Komisijos gautą subsidiją ir vertiname Agentūros mokesčių ir kitų pajamų 
(jei tokių yra) surinkimo procedūras.

14. Išlaidų srityje mes nagrinėjame mokėjimų operacijas, kai išlaidos buvo padarytos, užregistruotos ir patvirtintos. 
Išankstiniai mokėjimai nagrinėjami tuo metu, kai lėšų gavėjas pateikia jų tinkamo panaudojimo įrodymą ir kai Agentūra 
sutinka su tuo įrodymu ir patvirtina išankstinį mokėjimą tais pačiais arba vėlesniais metais.

15. Rengdami šią ataskaitą ir patikinimo pareiškimą, mes atsižvelgėme į su Agentūros metinėmis finansinėmis 
ataskaitomis susijusį nepriklausomo išorės auditoriaus darbą, kaip nustatyta ES Finansinio reglamento 208 straipsnio 
4 dalyje (1).

16. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.

PASTABOS DĖL OPERACIJŲ TEISĖTUMO IR TVARKINGUMO

17. 2016 m. Agentūra, gavo ir priėmė prekių kurių vertė – 2,8 milijono eurų, neturėdama tam skirto biudžeto ir 
neprisiėmusi teisinių įsipareigojimų (nesudariusi sutarčių). Visa tai buvo atlikta atgaline data siekiant įteisinti pirkimus.

PASTABOS DĖL VIDAUS KONTROLĖS PRIEMONIŲ

18. Savo 2016 m. liepos mėn. audito ataskaitoje Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) padarė išvadą, kad bendra 
procesų koncepcija ir praktinis įgyvendinimas užtikrina, kad Agentūra taip taikytų SIS II, VIS ir Eurodac IT sistemas, kad 
būtų sudarytos sąlygos šias sistemas naudojančioms nacionalinėms valdžios institucijoms nuolat ir nepertraukiamai keistis 
duomenimis. Nors VAT neakcentavo jokių labai svarbių klausimų, ji manė, kad yra galimybių gerinti su konfigūracijos ir 
pokyčių valdymu, diegimo ir testavimo valdymu, problemų valdymu bei paslaugų ir incidentų valdymu susijusių procesų 
efektyvumą. Agentūra ir VAT susitarė dėl plano imtis taisomųjų veiksmų.

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO

19. Pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) perkeltų asignavimų lygis aukštas – jis siekia 5 milijonus eurų arba 
63 % įsipareigotų asignavimų (2015 m. – 9 milijono eurų, arba 50 %). Jie daugiausia susiję su pastatų priežiūra ir 
konsultavimo paslaugomis, kurios turi būti suteiktos 2017 m. Toks aukštas perkėlimų, skirtų sekančių metų veiklos 
išlaidoms finansuoti, lygis prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui.

PASTABOS DĖL PATIKIMO FINANSŲ VALDYMO IR VEIKSMINGUMO

20. 2015 m. birželio mėn. Agentūra pasirašė sutartį dėl savo patalpų Strasbūre statybos, kurios vertė – 21,5 milijono 
eurų. Buvo sutarta, kad pagrindinis mokėjimo metodas bus pakopiniai mokėjimai. Tačiau, Agentūra, siekdama padidinti 
biudžeto naudojimą, 2015 m. liepos mėn. pakeitė sutartį, kad pirmenybė būtų teikiama avansiniams mokėjimams. Iki 
2016 m. lapkričio mėn. Agentūra buvo sumokėjusi visą sutarties sumą, nors buvo baigta vykdyti mažiau nei pusė darbų.
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(1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).



21. Viename Agentūros 2016 m. surengtų posėdžių Komisijos atstovas Agentūros valdyboje iškėlė didėjančių priežiūros 
išlaidų klausimą. Nors ši padėtis gali būti paaiškinta pasitelkus kelis argumentus, kaip antai tolesnę sistemų plėtotę ir 
padidintą jų funkcionalumą, Audito Rūmai nustatė su pirkimais susijusių atvejų, kuomet Agentūra nepatikrino, ar buvo 
siekiama užtikrinti ekonomiškiausią sprendimą. Pavyzdžiui, Agentūra, nepatikrinusi, ar bendrosios sutarties rangovas, kuris 
veikė kaip tarpininkas tarp Agentūros ir potencialių programinės įrangos tiekėjų, buvo nustatęs geriausią kainą, pagal 
bendrąją sutartį nusipirko naują kompiuterinių programų licenciją, kurios vertė – 4,6 milijono eurų.

22. 2016 m. gegužės Agentūra su Konsorciumu maksimaliam šešerių metų laikotarpiui pasirašė 194 milijonų eurų 
vertės bendrąją sutartį dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir Biometrinių duomenų atitikties tikrinimo sistemos (BMS) 
tolesnės plėtotės ir priežiūros. Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūrą buvo skirta sutartis. Vienas pagrindinių konkurso 
dalyvių patvirtinimo reikalavimų buvo komercinės prieigos prie BMS technologijos turėjimas. Tačiau kadangi BMS 
technologiją plėtojusi bendrovė nebuvo įpareigota pagal sutartį suteikti komercinės prieigos jokiam suinteresuotajam 
konkurso dalyviui, procedūros konkurencingumui iškilo galima rizika.

23. 2015 m. kovo–gruodžio mėn. Komisijos vardu buvo atliktas Agentūros išorės vertinimas, o rezultatai buvo pateikti 
galutinėje vertinimo ataskaitoje 2016 m. kovo mėn. Vertinime padaryta išvada, kad Agentūra prisideda prie didelės apimties 
IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo ir veiksmingai vykdo savo užduotis. Vertintojai, 
siekdami dar labiau pagerinti operacijų valdymą, pateikė 64 rekomendacijas, iš kurių septynios laikomos itin svarbiomis, 
o 11 – labai svarbiomis. Agentūra parengė šių rekomendacijų įgyvendinimo planą, kuris šiuo metu yra vykdomas.

ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS

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

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
2017 m. rugsėjo 19 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Klaus-Heiner LEHNE

Pirmininkas 
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PRIEDAS

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

Metai Audito Rūmų pastabos
Taisomojo veiksmo būklė

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

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

2014

Dalyko pabrėžimas dėl finansinių ataskaitų patikimumo

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.). Šios vertės iš esmės susijusios su technine įranga ir 
standartiniais programinės įrangos komponentais bei neapima 
programinės įrangos plėtojimo sąnaudų (žr. Agentūros metinių 
finansinių ataskaitų 6.3.1 aiškinamąją pastabą).

Užbaigtas

2015

Agentūra pasirašė dviejų milijonų eurų bendrąją sutartį dėl tiekėjo 
vykdomo paslaugų, susijusių su trečiųjų šalių teikėjų lavinimo, 
asmeninio instruktažo ir mokymo paslaugomis (lavinimo paslau-
gomis), 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.

Neįvykdytas

2015

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

N. d.
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Metai Audito Rūmų pastabos
Taisomojo veiksmo būklė

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

2015

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

N. d.

2015

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.

Vykdomas

2015

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.

Neįvykdytas
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AGENTŪROS ATSAKYMAS

17. Šios procedūros buvo pasirinktos siekiant skubiai patenkinti veiklos reikmes ir greitai augantį šalių narių atminties 
įrenginių poreikį.

18. Agentūra atsižvelgia į Audito Rūmų pastabą. eu-LISA ir VAT atsižvelgdamos į ataskaitos išvadas susitarė dėl veiksmų 
plano, kuris dabar įgyvendinamas.

20. 1 ir 2 dalies perkėlimų asignavimai nuolat peržiūrimi ir planuojami siekiant laikui einant juos sumažinti iki griežtai 
reikalingų dydžių ir tokią operaciją vykdyti tik tada, kai ji yra pateisinama.

Plano vykdymo veiksmingumą rodo tai, kad iš 19 551 594,31 EUR nediferencijuotųjų asignavimų įvykdytų 2016 metais tik 
474 015,04 buvo anuliuoti (2,42 %).

21. Šis mokėjimų mechanizmas numatytas reaguojant į biudžeto apribojimus, kad naudojant n+1 metų taisyklę, valdant 
nediferencijuotus asignavimus, galima būtų visiškai panaudoti C1 ir C2 asignavimus.

Išankstinio finansavimo mokėjimai buvo susieti su tinkamomis finansinėmis garantijomis, mokami pagal vykdomų darbų 
eigą ir taip mažino Agentūrai kylančią riziką. Be finansinių garantijų rangovas išdavė 5 % įvykdymo garantiją. Ši įvykdymo 
garantija yra konkrečiai susieta su sutartinių įsipareigojimų įvykdymu.

22. Pagal VIS komponentų techninės priežiūros sutarties pratęsimą, buvo nustatyta, kad numatomi pakeitimai nuo 
pagrindinės sutarties negalėtų būti atskirti nei techniškai, nei ekonomiškai. Šiuo atžvilgiu turi būti pabrėžta, kad WCC 
priklauso „Elise“ paieškos sistemos intelektinės nuosavybės teisės. Todėl bet kuris kitas paslaugų teikėjas faktiškai būtų WCC 
subrangovas, negalintis už tuos pačius pinigus pateikti ekonomiškai geresnio pasiūlymo. Be to, SC 14 susijusios ne tik su 
nuolatinėmis WCC „Elise“ licencijomis, bet ir jos tolimesne priežiūra; tokia priežiūra negalėtų būti perleista trečiosios šalies 
paslaugų teikėjui, nes tai neigiamai paveiktų bendrąją techninės priežiūros rangovo atsakomybę už VIS priežiūrą.

Taip pat pabrėžiama, kad žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos Agentūrai įsigyti nuolatines WCC „Elise“ licencijas buvo 
ekonomiškai naudinga – apskaičiuota, kad per ketverių metų laikotarpį ji sutaupė apie 402 243,22 EUR.

Pagaliau pažymima, kad BS specialiųjų sąlygų I.19.1. straipsnis numato „palankiausiai vertinamo kliento“ sąlygą, kuri toliau 
rūpinasi finansiniu Agentūros saugumu, kai ji aparatinę ar programinę įranga gauna iš rangovo.

23. Agentūrą supranta potencialias rizikas, kurias nurodė Audito Rūmai, bet mano, kad jos nepasitvirtino, nes nė vienas 
ekonominės veiklos vykdytojas nepaprieštaravo dėl jų prieigos prie technologijos. Todėl mes pagrįstai tvirtiname, kad 
sutarties buvo laikomasi.

24. Agentūra atsižvelgia į Audito Rūmų komentarą ir patvirtina, kad sutartas planas yra įgyvendinamas. 
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