Aruanne Euroopa Lennundusohutusameti
(EASA) eelarveaasta 2019
raamatupidamise aastaaruande kohta
koos ameti vastusega

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
T +352 4398-1
E eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

2

Sissejuhatus
01 Kölnis asuv Euroopa Lennundusohutusametit (edaspidi „amet“) reguleeritakse

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2018/1139 1, mida on viimati
muudetud määrusega (EÜ) nr 216/2008 2. Amet täidab lennundusohutuse valdkonnas
konkreetseid reguleerivaid ja täidesaatvaid ülesandeid.

02 Joonisel 1 esitatakse ameti peamised arvandmed3.
Joonis 1. Ameti peamised arvandmed
Töötajate arv (seisuga 31. detsember)**

Eelarve (miljonites eurodes)*

2019
2018

267
244

762
767

*

Eelarvenumbrid põhinevad eelarveaastal kasutatavate maksete assigneeringute kogusummal.

**

Töötajaskond hõlmab ELi ametnikke, ELi ajutisi teenistujaid, ELi lepingulisi töötajaid ja lähetatud
riiklikke eksperte, kuid mitte ajutisi töötajaid ja konsultante.

Allikas: Euroopa Liidu eelarveaasta 2018 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ja Euroopa
Liidu eelarveaasta 2019 esialgne konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ning ameti esitatud
andmed töötajate arvu kohta.

Kinnitavat avaldust toetav teave

03 Kontrollikoja auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest,

tehingute otsesest testimisest ning ameti järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse vajaduse korral teiste
audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse ameti juhtkonna
esitatud teavet.

1

ELT L 212, 22.8.2018, lk 1.

2

ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.
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Ameti pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil
www.easa.europa.eu.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne

Arvamus
04 Auditeerisime
a)

ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest 4 ja
eelarve täitmise aruannetest 5 31. detsembril 2019. aastal lõppenud
eelarveaasta kohta, ning

b)

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust,

nagu sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

05 Meie hinnangul annab ameti raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril

2019 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides õiglase pildi ameti
finantsseisundist 31. detsembri 2019. aasta seisuga, finantstulemustest,
rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal vastavalt selle
finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
arvestuseeskirjadele. Viimased põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku
sektori raamatupidamisstandarditel.
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Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

5

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

06 Meie hinnangul on 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Maksed
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta

07 Meie hinnangul on 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Alus arvamuste esitamiseks

08 Viisime auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditistandardite (ISA) ja

eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste
standarditega (ISSAI). Nimetatud standarditega hõlmatud kontrollikoja kohustusi
kirjeldatakse täpsemalt käesoleva aruande audiitori kohustusi käsitlevas osas.
Kooskõlas rahvusvahelise arvestusekspertide eetikastandardite nõukogu (IESBA)
eetikakoodeksi ja auditeerimisega seotud eetikanõuetega oleme sõltumatu asutus
ning täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nimetatud nõuetele ja
IESBA eetikakoodeksile. Oleme seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on
arvamuse avaldamiseks piisav ja asjakohane.

Juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest vastutavate
isikute kohustused

09 Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja ameti

finantsmäärusele vastutab ameti juhtkond rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku
sektori raamatupidamisstandardite kohase raamatupidamise aastaaruande
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koostamise ja esitamise ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja
korrektsuse eest. See hõlmab finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks
vajalike sisekontrollimehhanismide kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist
nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. Ameti
juhtkond vastutab ka selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus,
finantstehingud ja teave oleksid kooskõlas vastavate õigusaktidega. Ameti
juhtkonnal on lõplik vastutus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest.

10 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata

ameti vastavust tegevuse jätkuvuse põhimõttele. Juhtkond peab avaldama
tegevuse jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, lähtudes
raamatupidamises ameti tegevuse jätkuvuse põhimõttest, välja arvatud juhul, kui
juhtkond kavatseb üksuse likvideerida või tegevuse lõpetada, või kui tal puuduvad
muud realistlikud alternatiivid.

11 Ameti finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest vastutavad isikud,
kelle ülesandeks on järelevalve ameti tegevuse üle.

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja
selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel

12 Meie eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et ameti raamatupidamise

aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi ning selle aluseks olevad tehingud
on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile
ja nõukogule või muudele asjaomastele eelarve täitmisele heakskiidu andmise
eest vastutavatele institutsioonidele kinnitav avaldus, mis kinnitab ameti
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning selle aluseks olevate
tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Piisav kindlus on väga suurt tõenäosust
tähistav kindlus, kuid see ei taga, et oluline väärkajastamine või nõuete
mittejärgimine auditi käigus alati avastatakse. Need võivad tuleneda pettusest või
veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad
üksikult või koos mõjutada majandusotsuseid, mida kasutajad raamatupidamise
aastaaruande alusel teevad.

13 Tulude puhul kontrollime komisjonilt või koostööd tegevatelt riikidelt saadud
toetusi ning hindame ameti tasude ja muude tulude kogumise korda (kui sellist
tulu on saadud).
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14 Kulude puhul auditeerime maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud
ja heaks kiidetud. Kõiki makseliike (sealhulgas vara soetamiseks tehtud makseid),
välja arvatud ettemaksed, auditeeritakse nende tegemise seisuga. Ettemakseid
auditeeritakse siis, kui vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist
tõendanud ning amet on need kas samal aastal või hiljem tasaarvestuse
tegemisega heaks kiitnud.

15 Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandardite ja kõrgeimate kontrolliasutuste
rahvusvaheliste standarditega tugineme kogu auditi vältel oma
professionaalsusele ja kutsealasele skeptitsismile. Meie ülesanne on ka
o

kindlaks teha ja hinnata raamatupidamise aastaaruandes pettusest või
vigadest põhjustatud olulise väärkajastamise ja selle aluseks olevate
tehingute Euroopa Liidu õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse
riski, töötada välja ja rakendada auditiprotseduure nende riskide
käsitlemiseks ning saada auditi tõendusmaterjali, mis annaks meie
arvamusele piisava ja asjakohase aluse. Pettusest tuleneva olulise
väärkajastamise või mittevastavuse avastamata jätmise risk on suurem kui
vigade puhul, sest pettus võib hõlmata keelatud kokkuleppeid, võltsimist,
tahtlikku tegevusetust, andmete moonutamist või sisekontrollimehhanismide
eiramist;

o

teha endale asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks (kuid mitte
sisekontrollimehhanismide tõhususe kohta arvamuse esitamiseks) selgeks
auditi seisukohast oluline sisekontrollisüsteem;

o

hinnata kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna
koostatud arvestushinnangute ja nendega seotud avalduste põhjendatust;

o

teha järeldus selle kohta, kas juhtkond lähtub raamatupidamises tegevuse
jätkuvuse põhimõttest, ning hinnata saadud auditi tõendusmaterjali põhjal,
kas on olulist ohtu sündmusteks või tingimusteks, mis võivad ameti tegevuse
jätkuvuse tõsise kahtluse alla seada. Kui meie arvates oluline oht eksisteerib,
siis peame oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu raamatupidamise
aastaaruande asjaomastele avaldustele, või kui need on puudulikud, siis
muutma oma arvamust. Meie järeldused põhinevad enne audiitori aruande
valmimise kuupäeva saadud auditi tõendusmaterjalil. Edaspidised sündmused
või tingimused võivad aga põhjustada olukorra, kus üksusel ei ole võimalik
oma tegevust jätkata;

o

hinnata raamatupidamise aastaaruande ja sellega seotud avalduste üldist
esitusviisi, ülesehitust ja sisu, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne
kajastab selle aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi õiglaselt;
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o

hankida piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali ameti finantsteabe kohta,
et esitada arvamus raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks olevate
tehingute kohta. Vastutame auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest.
Oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest;

o

võtta vajaduse korral arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd ameti
raamatupidamise aastaaruande kontrollimisel vastavalt ELi finantsmääruse
artikli 70 lõikes 6 sätestatud nõuetele.

Vahetame juhtkonnaga teavet muu hulgas auditi kavandatud ulatuse ja ajakava
ning auditi käigus tuvastatud oluliste leidude (sh sisekontrollimehhanismide
oluliste puuduste) kohta. Ametiga arutatavate teemade seast valime vaatlusaluse
perioodi raamatupidamise aastaaruande auditeerimise seisukohast kõige
olulisemad teemad, mida nimetatakse seetõttu peamisteks audititeemadeks.
Nimetatud teemasid kirjeldatakse meie koostatud audiitori aruandes, välja
arvatud juhul, kui teabe avalikustamine on õigusaktiga keelatud, või kui äärmiselt
erandlikel juhtudel otsustame, et teemat ei tohi meie aruandes käsitleda, kuna
vastasel juhul võib see tõenäoliselt avaliku huviga saadava kasu üles kaaluda.

16 Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.
Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

17 Leidsime hankemenetluste haldamisel mitmeid rikkumisi. Eelkõige ei ole

rahuldavalt lahendatud meie varasemate aastate auditites tuvastatud konkursi
taasavamise küsimus.

18 Raamlepingud on tarnijatega sõlmitud lepingud, milles fikseeritakse nende

kehtivusajal tehtavate ostude tingimused. Amet sõlmis ühe töövõtjaga raamlepingu
rajatiste haldamisega seotud nõustamisteenuste hankimiseks. Sõlmitud lepingu
ülemmäär oli 1,78 miljonit eurot. Lepingus kasutatud tingimused ei olnud siiski
piisavalt täpsed, et võimaldada ausat konkurentsi. Selle põhjuseks oli asjaolu, et
konkreetsed nõuded osutatavatele teenustele ei olnud hankemenetluse ajal veel
teada, sest lepinguga hõlmatud teenused olid määratletud vaid üldiselt.
Finantsmääruse kohaselt peab hankija sellises olukorras sõlmima raamlepingu mitme
ettevõtjaga ning iga ostu puhul tuleb kasutada valitud töövõtjate vahelist
konkurentsipõhist hankemenetlust.

19 IT-teenuste hangete puhul, mille maksumus on kuni 3,5 miljonit eurot, nõudis

amet võimalikelt pakkujatelt tõendeid selle kohta, et nende minimaalne aastakäive
ületas finantsmäärusega lubatud maksimumi.
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20 Neljast auditeeritud hankemenetlusest kolme puhul ei avaldanud amet lepingu
hinnangulist mahtu, nagu on nõutud finantsmääruses.

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed

21 Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud
meetmetest on esitatud lisas.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer, võttis käesoleva
aruande vastu Luxembourgis 22. septembril 2020.
Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner Lehne

Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed
Aasta
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Kontrollikoja tähelepanekud

Kontrollikoja
tähelepanekute põhjal
võetud meetmed
(lõpetatud / pooleli /
alustamata / ei kohaldata)
Pooleli

2016

Ametil on aastate jooksul tekkinud lennundustööstuse rahastatud tegevustest 52
miljoni euro suurune ülejääk 6, mille kohta puudub säte ameti asutamismääruses.

2017

Amet avaldab vabade ametikohtade teateid oma veebisaidil ja sotsiaalmeedias, kuid
mitte Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil.

Lõpetatud

2017

E-hanked: 2017. aasta lõpuks oli amet küll teatud menetluste jaoks kasutusele võtnud
e-hanked ja hankedokumentide elektroonilise esitamise, kuid mitte e-arveid.

Lõpetatud

2018

Ühe ettevõtjaga sõlmitud raamlepingu tingimused ei olnud piisavalt täpsed, et
võimaldada ausat konkurentsi. Amet peaks välja töötama raamlepingud, mis tagavad
ausa konkurentsi ja parima hinna ja kvaliteedi suhte.

Pooleli

(ametist sõltumatud
asjaolud)

Aastatel 2014 ja 2015 oli ülejäägi suurus vastavalt 15,3 miljonit ja 16,9 miljonit eurot. 2018. aasta lõpuks oli ülejääk juba 52 miljonit eurot.

Aasta

Kontrollikoja tähelepanekud

2018

Amet tugines lepingute sõlmimisel üksnes teenuste kvaliteedile ega hinnanud nende
hinda. Amet peaks oma edukaks tunnistamise otsuses lähtuma nii kvaliteedist kui ka
hinnaaspektidest ning tagama, et lepingud allkirjastatakse alles pärast
hankemenetlusest kõrvaldamise kriteeriumide kontrollimist.

2018

Amet eraldas komisjoniga sõlmitud arhiveerimisteenuste lepingu jaoks vahendid pärast
lepingu pikendamist. Kulukohustus tuleks kirjendada enne juriidilise kohustuse võtmist,
et tagada eelarvevahendite olemasolu.

Kontrollikoja
tähelepanekute põhjal
võetud meetmed
(lõpetatud / pooleli /
alustamata / ei kohaldata)

Lõpetatud

Pooleli

Kontrollikoja aruanne seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta
EASA – ameti vastus
18
Amet nõustub kontrollikoja tähelepanekuga ja tagab, et sellistel juhtudel algatatakse mitme
tarnijaga raamleping koos hankekonkursi uuesti alustamisega, või määratletakse vajaduste
piisavalt täpsed tingimused, mis võimaldab üht raamlepingut või mitme töövõtjaga astmelisi
raamlepinguid.
19
Käive arvutati esialgse hinnangu alusel, et lepingu maksumus on 4 miljonit eurot; hiljem jäeti
käibenõue enne avaldamist ajakohastamata.
Amet jälgib ja kontrollib tulevikus eriti tähelepanelikult, et see kriteerium vastaks
finantsmäärusele.

20
Amet oli avaldanud kõigi nelja menetluse mahud, kuid neist kolme puhul üksnes hanke tehnilises
kirjelduses. Amet hindab kontrollikoja nõuannet ja tagab, et hanketeade sisaldab märget mahu
kohta või et hanketeade sisaldab viidet tehnilise kirjelduse osale, kus maht on määratud, mis
aitab suurendada läbipaistvust.
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