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„ES mokslinių tyrimų bendrosios įmonės: finansinės ataskaitos 
tvarkingos, o operacijos didžia dalimi atitinka taisykles“ – teigia 
auditoriai  

Europos Audito Rūmai pateikė besąlygines (palankias) audito nuomones dėl aštuonių Europos 
Sąjungos bendrųjų įmonių mokslinių tyrimų srityje metinių finansinių ataskaitų ir jas pasirašė, 
pripažindami, kad jos yra patikimos. Auditoriai taip pat pateikė palankias audito nuomones dėl 
septynių bendrųjų įmonių finansinių operacijų, kurios atitiko taikomas taisykles, ir sąlyginę 
nuomonę dėl vienos bendrosios įmonės. 

Šiandien auditoriai paskelbė apie savo metinius auditus, skirtus šioms ES mokslinių tyrimų 
bendrosioms įmonėms, t. y. ES viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėms su pramonės 
sektoriumi ir valstybėmis narėmis mokslinių tyrimų politikos srityje: 

- F4E (ITER) – branduolių sintezės energetikos vystymas; 
- BPS – biologinės pramonės sektoriai; 
- „Švarus dangus“ – aplinkos neteršiančios oro transporto technologijos;  
- NVI – naujoviškų vaistų iniciatyva;  
- KEV – kuro elementai ir vandenilis;  
- SESAR – bendro Europos dangaus oro eismo valdymo moksliniai tyrimai; 
- ECSEL – elektroniniai komponentai ir sistemos; 
- S2R – Shift2Rail novatoriški geležinkelio transporto sprendimai. 

„Bendrosios įmonės vaidina svarbų vaidmenį įgyvendinant konkrečius Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų politikos aspektus – teigė už bendrųjų įmonių auditus atsakingas Europos Audito Rūmų 
narys Kevin Cardiff. – Todėl labai svarbu, kad jų finansinės ataskaitos būtų patikimos ir kad būtų 
užtikrinta, jog jų pajamų ir mokėjimų operacijos atitiktų taisykles. Mes, auditoriai, džiaugiamės 
matydami, kad iš esmės jų finansinės ataskaitos yra tvarkingos, ir kad vienintelė išlyga dėl jų 
operacijų yra susijusi su problema, kuri yra sprendžiama.“  

Auditoriai padarė išvadą, kad visų aštuonių bendrųjų įmonių pateiktos finansinės ataskaitos buvo 
patikimos, t. y., kad 2016 m. finansinė būklė, operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais 
reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai. Be to, septynių bendrųjų įmonių atveju finansinėse 
ataskaitose atspindimos operacijos buvo teisėtos ir tvarkingos, t. y. atitiko taikomas taisykles. Dėl 
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Bendrosios įmonės ECSEL, auditoriai pateikė sąlyginę nuomonę, kadangi nebuvo galima gauti 
pakankamo patikinimo dėl jos su 7BP dotacijų mokėjimais susijusių vidaus kontrolės priemonių 
patikimumo. Ši problema susijusi su kontrolės sistema, kuri buvo nustatyta jos pirmtakių 
(Bendrųjų įmonių ENIAC ir ARTEMIS). Tačiau ji nebeaktuali teikiant dotacijas projektams iš 
naujesnės „Horizontas 2020“ programos. 

Auditoriai taip pat atkreipė dėmesį į klausimus, susijusius su biudžeto vykdymu ir valdymu, vidaus 
kontrolės sistemomis ir pirkimų procedūromis, kurios neturėjo įtakos jų nuomonei. Dėl 
Bendrosios įmonės F4E, auditoriai pažymėjo, kad nors buvo imtasi teigiamų veiksmų, skirtų 
pagerinti ITER projekto statybų etapo valdymą ir kontrolę, vis dar išlieka rizika, kad vėlesnės 
išlaidos padidės ir bus vėluojama įgyvendinti projektą. 

Pastabos leidėjams 

Be ES, kuriai atstovauja Europos Komisija, bendrųjų įmonių nariai yra įvairūs pramonės ir 
mokslinių tyrimų grupių viešieji ir privatūs partneriai, kurie teikia įnašus, skirtus finansuoti 
bendrųjų įmonių veiklą. Dauguma bendrųjų įmonių laikosi arba dvišalio modelio, kai veikloje 
dalyvauja Europos Komisija ir pramonės (mokslinių tyrimų) sričių partneriai, arba trišalio modelio, 
kai veikloje taip pat dalyvauja valstybės narės. Bendrosios įmonės F4E veikloje taip pat dalyvauja 
ES nepriklausančios šalys. 

ES finansavimas teikiamas iš ES mokslinių tyrimų biudžeto pagal septintąją bendrąją mokslinių 
tyrimų programą (7BP) ir bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. 
Pramonės ir mokslinių tyrimų sričių partneriai teikia nepiniginius ir piniginius įnašus. Bendras 
bendrųjų įmonių biudžetas 2016 m. buvo 1,8 milijardo eurų. 2016 m. pabaigoje jose dirbo 633 
darbuotojai. 

Europos Audito Rūmai auditavo 2016 m. finansinių metų aštuonių Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bendrųjų įmonių finansinių ataskaitų patikimumą ir jose atspindimų operacijų teisėtumą ir 
tvarkingumą. Auditoriai atliko analizę, testavo pajamų ir mokėjimų operacijų imtis, vertino jų 
priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindines kontrolės priemones ir, prireikus, pasinaudojo kitų 
auditorių darbo rezultatais. Šiandien jie taip pat paskelbė nustatytų faktų, kuriuos naudoja 
Europos Parlamentas ir Taryba ar kitos biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos, santrauką. 

Be metinio finansinių ataskaitų audito, į 2018 m. auditorių darbo programą kaip prioritetas taip 
pat įtraukta audito užduotis atlikti horizontalų bendrųjų įmonių patikrinimą, siekiant įvertinti jų 
pridėtinę vertę ir tai, ar jos veiksmingai įgyvendina savo programas ir pasiekia nustatytus tikslus. 

ES mokslinių tyrimų bendrųjų įmonių metinės ataskaitos su bendrųjų įmonių atsakymais ir 
suvestinis dokumentas paskelbti Audito Rūmų svetainėje 23 ES kalbomis. 

 


