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ELi ühisettevõtted: Audiitorite sõnul esitati raamatupidamise
aastaaruannete kohta märkuseta arvamused ja tehingud
vastavad enamasti eeskirjadele
Euroopa Kontrollikoja audiitorid esitasid Euroopa Liidu teadusuuringute valdkonna kaheksa
ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannete kohta märkuseta arvamused ning hindasid
need usaldusväärseks. Kaheksast ühisettevõttest seitsme finantstehingud vastasid
asjaomastele eeskirjadele ja audiitorid esitasid nende kohta märkuseta arvamuse; ühe
ühisettevõtte kohta esitati märkusega arvamus.
Audiitorid avaldasid täna oma iga-aastased auditid järgnevate ELi teadusuuringute valdkonna
ühisettevõtete kohta (tegu on ELi, liikmesriikide ja tööstusharu ettevõtete teadusuuringute
poliitika alaste avaliku ja erasektori partnerlustega):
-

F4E (ITER) – tuumasünteesienergeetika arendamine;
BPT – biotoorainel põhinevad tööstusharud;
Clean Sky – keskkonnasäästliku õhutranspordi tehnoloogiad;
IMI – innovaatiliste ravimite algatus;
FCH – kütuseelementide ja vesiniku valdkond;
SESAR – Ühtse Euroopa Taeva lennuliikluse juhtimissüsteemide alased teadusuuringud;
ECSEL – elektroonikakomponendid ja -süsteemid;
S2R – (Shift2Rail) uuenduslikud raudteelahendused.

„Ühisettevõtetel on tähtis roll teatud valdkondades ELi teadusuuringute poliitika elluviimisel“,
ütles ühisettevõtete auditeerimise eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Kevin Cardiff.
„Seetõttu on tähtis, et nad koostaksid usaldusväärsed raamatupidamise aastaaruanded ja
tagaksid oma tulu- ja kulutehingute eeskirjadele vastavuse. Audiitoritena on meil hea meel, et
kokkuvõttes sai neile esitada märkuseta arvamused, ning et tehingute kohta tehtud ainuke
märkus puudutas teemat, mis ei ole tulevikus enam asjakohane.“
Audiitorite hinnangul olid kõigi kaheksa ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanded
usaldusväärsed, st kajastasid kõigis olulistes aspektides õiglaselt nende 2016. aasta
finantsolukorda, finantstulemusi ja rahavooge. Lisaks olid seitsme ühisettevõtte raamatupidamise
aastaaruannete aluseks olnud tehingud seaduslikud ja korrektsed, st vastasid asjaomastele
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eeskirjadele. Kontrollikoda esitas ühisettevõtte ECSEL raamatupidamise aastaaruande aluseks
olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta märkusega arvamuse, kuna audiitorid ei
saanud piisavat kindlust seitsmenda raamprogrammi toetusmaksete sisekontrollimehhanismide
kohta; tegu on ühisettevõtte eelkäijate (ühisettevõtted ENIAC ja ARTEMIS) loodud
kontrollisüsteemiga seotud probleemiga. See ei puuduta aga uue programmi „Horisont 2020“
toetusprojekte.
Audiitorid pöörasid samuti tähelepanu eelarve täitmise ja haldamise probleemidele ning
sisekontrollisüsteemidele ja hankemenetlustele, ent see nende arvamusi ei mõjutanud.
Ühisettevõtte F4E kohta märkisid audiitorid, et hoolimata ITERi ehitusetapi juhtimisel ja
kontrollimisel tehtud edusammudest püsib oht, et projekti elluviimise kulud võivad endiselt
kasvada ja selle lõpuleviimine veelgi edasi lükkuda.
Toimetajatele
Ühisettevõtetel on peale ELi (mida esindab Euroopa Komisjon) ka teisi avalikust ja erasektorist
pärit liikmeid (vastava valdkonna ettevõtted ja teadusuuringute rühmitused), kes panustavad
ühisettevõtete tegevuse rahastamisse. Enamik ühisettevõtetest kasutab kas kahepoolset
(osalevad Euroopa Komisjon ja valdkonna ettevõtetest ja teadusuuringute organisatsioonidest
partnerid) või kolmepoolset mudelit (lisaks osalevad liikmesriigid). Ühisettevõttel F4E on ka ELi
mittekuuluvatest riikidest pärit liikmeid.
ELi vahendid eraldatakse liidu teadusuuringute eelarvest seitsmenda teadusuuringute
raamprogrammi ja teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi („Horisont 2020“) kaudu.
Ettevõtetest ja teadusuuringute organisatsioonidest partnerid toetavad ühisettevõtete tegevust
rahaliselt ja mitterahaliselt. Ühisettevõtete 2016. aasta kogueelarve oli 1,8 miljardit eurot. Aasta
lõpu seisuga töötas neis 633 inimest.
Euroopa Kontrollikoda auditeeris kaheksa Euroopa teadusuuringute ühisettevõtte eelarveaasta
2016 raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärusust ning nende aluseks olevate tehingute
seaduslikkust ja korrektsust. Audiitorid analüüsisid teavet, testisid tulu- ja kulutehingutest
moodustatud valimeid, hindasid järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamisi kontrollimehhanisme
ning kasutasid vajaduse korral teiste audiitorite tööd. Täna avaldasid nad ka kokkuvõtte oma
leidudest, mida kasutavad Euroopa Parlament, nõukogu ja teised eelarve täitmisele heakskiidu
andmise eest vastutavad asutused.
Lisaks iga-aastasele raamatupidamise auditeerimisele sisaldab kontrollikoja 2018. aasta töökava
ühisettevõtete tegevuse horisontaalset kontrollimist; selle prioriteetse auditiülesande eesmärk
on hinnata nende lisaväärtust ning seda, kui tulemuslikud on ühisettevõtted oma töökavade
täitmisel ja eesmärkide saavutamisel.
ELi teadusuuringute valdkonna ühisettevõtete kohta koostatud aastaaruanded koos nende kohta
esitatud vastuste ja kokkuvõtva dokumendiga on kättesaadavad kontrollikoja veebisaidil ELi 23
ametlikus keeles.
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