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

 
 

2019 m. ES bendrųjų įmonių auditas 
trumpai 

Europos Audito Rūmų 2019 m. metinės ataskaitos 
dėl ES bendrųjų įmonių pristatymas 



 2 

 

Turinys 

Dalis 

Santrumpos 

Santrauka I–VIII 

Ką mes audituojame 01–20 
Teisinė struktūra ir įsteigimas 01–03 

Pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios BĮ 04–08 

F4E veikia pagal Euratomą, siekiant įdiegti ITER 09–10 

Europos Sąjungoje įsikūrusios BĮ 11 

BĮ valdymo modeliai 12 

BĮ mokslinių tyrimų veiklą pagal BP7 ir programą 
„Horizontas 2020“ finansuoja ES ir pramonės bei mokslinių 
tyrimų partneriai 13–19 

Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 20 

Mūsų auditas 21–24 
Trečiųjų asmenų darbo naudojimas 22–23 

Mūsų rizikos vertinimas 24 

Bendri 2019 finansinių metų BĮ metinių auditų rezultatai 25–47 
Besąlyginės (palankios) nuomonės visoms BĮ 25–29 
… dėl metinių finansinių ataskaitų, tačiau F4E atveju įtraukta dalyko 
pabrėžimo dalis, susijusi su ES įnašu į ITER 25–26 

… dėl BĮ finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų 27 

… dėl BĮ finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų 28–29 

Mūsų pastabose aptariamos tobulintinos sritys 30–46 
Metinių mokėjimų planavimo srityje vis dar yra trūkumų 31 

Vykdydamos savo BP 7 ir TEN-T veiklą, BĮ pasiekė 90 % įgyvendinimo lygį 32–33 

Kai kurios BĮ sulėtino savo veiklos pagal programą „Horizontas 2020“ tempą 34–38 

Dotacijų mokėjimų vidaus kontrolė iš esmės buvo veiksminga 39–41 

file://ECANLP003/SERVICES/DTR_DMG/20-year/2010-ras-jus-brief/fin/Horizontas#_tocEntry0ieIfwqdFacLT0d9ujovc0
file://ECANLP003/SERVICES/DTR_DMG/20-year/2010-ras-jus-brief/fin/Horizontas#_tocEntryiaLiotabbaItEmCtFhvZN0
file://ECANLP003/SERVICES/DTR_DMG/20-year/2010-ras-jus-brief/fin/Horizontas#_tocEntryiaLiotabbaItEmCtFhvZN0
file://ECANLP003/SERVICES/DTR_DMG/20-year/2010-ras-jus-brief/fin/Horizontas#_tocEntryiaLiotabbaItEmCtFhvZN0
file://ECANLP003/SERVICES/DTR_DMG/20-year/2010-ras-jus-brief/fin/Horizontas#_tocEntryZ4iXrlaNLqYT4zDY3TpHm0


 3 

 

Atlikę 2019 m. dotacijų mokėjimų paramos gavėjams imties auditą, 
patvirtinome ex post deklaruotų personalo išlaidų audito rezultatus 42–43 

Dėl F4E viešųjų pirkimų, žmogiškųjų išteklių ir projektų valdymo trūkumų 
kyla rizika veiklos veiksmingumui 44–46 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų audito metu nustatytus faktus 47 

Kiti su BĮ susiję auditai ir peržiūros 48 
  



 4 

 

Santrumpos 
Santrumpų sąraše yra pateiktos ES agentūros ir kitos šioje ataskaitoje aprašytos 
Sąjungos įstaigos. 

Santrumpa Visas pavadinimas 

ARTEMIS Bendroji įmonė ARTEMIS, skirta įgyvendinti įterptųjų 
kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą 

BĮ Bendroji įmonė 

BP 7 Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros septintoji bendroji 
programa (2007–2013 m.) 

BPS Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė  

CAS Komisijos RTD GD bendra audito tarnyba 

COSO Tredvėjaus komisijos rėmimo organizacijų komitetas 

DFP Daugiametė finansinė programa 

DNE Deleguotasis nacionalinis ekspertas 

EASA Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra 

ECSEL Elektroninių komponentų ir sistemų bendroji įmonė  

EIT  Europos inovacijos ir technologijos institutas  

EITP Europos infrastruktūros tinklų priemonė 

ENIAC Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamoji taryba 

ES Europos Sąjunga 

EUAN Europos Sąjungos agentūrų tinklas 

Euratomas Europos atominės energijos bendrija 

EuroHPC Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė  

F4E Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė  

FAS Finansinių ataskaitų sertifikatas  

GERD Bendros vidaus išlaidos moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai 

IFAC Tarptautinė buhalterių federacija  

IKAA Nepiniginiai įnašai papildomai veiklai 

IKOP Nepiniginiai įnašai su operacijomis susijusiai veiklai 
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INTOSAI Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija 

ITER Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius 

KEV Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė  

NFI Nacionalinė finansavimo institucija 

NVI Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė 

PMO Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras 

Programa 
„Horizontas 2020“ 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) 

PVA Piniginio vieneto atranka 

RTD GD  Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas 

S2R Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (Europos geležinkelių iniciatyva)  

SESAR Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų 
bendroji įmonė  

SESV Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 

SVV Sukurtos vertės valdymas 

ŠD Bendroji įmonė „Švarus dangus“ 

TAAIS INTOSAI tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai 

TAS IFAC tarptautiniai audito standartai 

TEN-T Transeuropinių transporto tinklų programa 

VA Vykdomoji agentūra  

VKS Komisijos 2017 m. vidaus kontrolės sistema 

  



 6 

 

Santrauka 
I Mes paskelbėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų bendrųjų įmonių 
(BĮ) 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinių ataskaitų 
patikimumo. Tačiau, kaip ir ankstesniais metais, prie mūsų audito nuomonės dėl 
Branduolių sintezės energetikos vystymo BĮ (F4E) 2019 m. metinių finansinių ataskaitų 
pridedama dalyko pabrėžimo pastraipa, visų pirma siekiant atkreipti dėmesį į tolesnio 
sąnaudų didėjimo ir vėlavimų įgyvendinant ITER projektą riziką.  

II Taip pat pateikėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų BĮ 2019 m. 
metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų ir pajamų teisėtumo ir 
tvarkingumo.  

III Apskritai, mūsų BĮ metinių finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų auditas 
patvirtino teigiamus rezultatus, apie kuriuos pranešėme ankstesniais metais. Tačiau 
nustatėme įvairių dalykų, kuriuos būtina tobulinti, srityse, susijusiose su biudžeto ir 
finansų valdymu, nepiniginiais įnašais, dotacijų mokėjimų vidaus kontrole ir stebėjimo 
sistema, viešųjų pirkimų procedūromis, žmogiškaisiais ištekliais ir patikimu finansų 
valdymu. 

IV Narių įnašai, susiję su Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros septintosios 
bendrosios programos (7BP) ir Transeuropinio transporto tinklo programos (TEN-T) 
veikla, sudarė maždaug 90 % tikslų, nustatytų BĮ steigimo reglamentuose 2019 m. 
pabaigoje ir baigiamajame programos etape. 

V Tačiau kalbant apie bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 
2020“ (programos „Horizontas 2020“) veiklą, kai kurių BĮ programos pažanga ir susijęs 
įnašas neatitiko tikslų. 2019 m. pabaigoje, t. y. pasiekus daugiau nei jų programos 
laikotarpio vidurį, BĮ įgyvendino vidutiniškai 51 % savo programos „Horizontas 2020“ ir 
susijusios papildomos veiklos. Jei papildoma veikla neįtraukiama, įgyvendinimo lygis 
sumažėja iki 44 %. BĮ vidutiniškai pasiekė 36 % pagrindinei veiklai skirtų įnašų tikslų, 
palyginti su 85 % papildomos veiklos atveju. Kita vertus, BĮ užbaigė didžiąją dalį 
kvietimo procedūrų ir 2019 m. pabaigoje jau skyrė ir (arba) pasirašė sutarčių, susijusių 
vidutiniškai su 78 % savo planuotos programos „Horizontas 2020“ veiklos. 

VI BĮ vidaus kontrolė iš esmės buvo veiksminga ir, remiantis ex post audito 
rezultatais, BĮ pranešė apie 2019 m. likutinius klaidų lygius, žemesnius už 2 % dotacijų 
mokėjimų reikšmingumo lygį. Atlikę 2019 m. dotacijų mokėjimų imties auditą pas 
paramos gavėjus, patvirtinome ex post audito rezultatus. Dauguma BĮ įgyvendino naują 
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principais grindžiamą vidaus kontrolės sistemą (VKS), kuri vis dėlto turėtų būti laikoma 
nuolatiniu procesu ir kurios kokybė priklauso nuo nuolatinio BĮ pagrindinių kontrolės 
rodiklių ir metinių savo pačių įvertinimų tobulinimo. 

VII Kalbant apie Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę, dėl mūsų 
nustatytų jos viešųjų pirkimų procedūrų, žmogiškųjų išteklių valdymo ir ITER projekto 
stebėjimo trūkumų gali kilti BĮ personalo veiksmingumo ir veiklos rezultatyvumo rizika. 

VIII Visos BĮ ėmėsi taisomųjų veiksmų, kad atsižvelgtų į mūsų ankstesnių metų 
pastabas. Todėl iš 26 pastabų, į kurias 2018 m. pabaigoje nebuvo atsižvelgta, 2019 m. 
atsižvelgta į 20 pastabų (77 %), o dėl šešių pastabų (23 %) 2019 m. pabaigoje dar buvo 
vykdomi veiksmai. 
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Ką mes audituojame 

Teisinė struktūra ir įsteigimas 

01 Bendrosios įmonės (BĮ) yra juridinio asmens statusą turinti viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės forma, kuria siekiama skatinti bendradarbiavimą su privačiuoju 
sektoriumi ir valstybėmis narėmis strateginėse ES mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, 
siekti rezultatų, kurių šalis ar įmonė, mažai tikėtina, pasieks viena, ir mokslinių tyrimų ir 
inovacijų rezultatus priartinti prie rinkos.  

02 BĮ, veikiančios pagal 7BP ir programą „Horizontas 2020“, įsteigtos pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 187 straipsnį. Branduolių sintezės energetikos 
vystymo bendroji įmonė (F4E) sukurta pagal Europos atominės energijos bendrijos 
(Euratomo) steigimo sutarties 45–51 straipsnius.  

03 Jas sudaro viešieji nariai, kurie paprastai yra Europos Sąjunga (atstovaujama 
Komisijos), privatieji nariai, kurie yra pramonės ir mokslinių tyrimų srities atstovai, ir 
kai kuriais atvejais dalyvaujančios valstybės narės ir tarptautinės organizacijos. BĮ, 
išskyrus F4E, priima savo mokslinių tyrimų darbotvarkes, darbo planus ir skiria 
finansavimą, daugiausia skelbdamos atvirus kvietimus teikti pasiūlymus. 

Pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios BĮ 

04 Šiuo metu aštuonios BĮ įgyvendina programos „Horizontas 2020“ projektus ir 
planuojama, kad jos veiks iki 2024 m., išskyrus Europos našiosios kompiuterijos 
bendrąją įmonę (EuroHPC), kuri veiks iki 2026 m. pabaigos. 

05 1 diagramoje pateikta šių BĮ pagal programą „Horizontas 2020“ raidos apžvalga 
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1 diagrama. Europos bendrųjų įmonių raida 

 
Šaltinis: EK, remiantis BĮ įsteigiančiais Tarybos reglamentais, pakeista Audito Rūmų. 

06 Septynios BĮ įgyvendina konkrečius 7BP ir programos „Horizontas 2020“ veiksmus  

o Švarus dangus (ŠD);  

o Europos vienos bendros oro erdvės oro eismo valdymo tyrimas (SESAR); 

o Kuro elementai ir vandenilio technologijos (KEV); 

o Naujoviškų vaistų iniciatyva (NVI); 

o Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės BĮ (ECSEL), kuri 
buvo įsteigta 2014 m. susijungus dviem bendrosioms įmonėms: nanoelektronikos 
(ENIAC) ir įterptųjų sistemų (ARTEMIS); 

o Biologinės pramonės sektoriai (BPS); 

o Shift2Rail (S2R).  

07 Šie veiksmai vykdomi transporto (ŠD, S2R ir SESAR), transporto / energetikos 
(KEV), sveikatos (NVI), biologinės pramonės sektorių (BPS) ir elektroninių komponentų 
bei sistemų (ECSEL) srityse. 
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08 Be to, 2018 m. lapkričio mėn. Taryba, įgyvendindama bendrą ES ir kitų Europos 
šalių iniciatyvą, įsteigė aštuntąją skaitmeninių mokslinių tyrimų srities BĮ EuroHPC, 
kurios tikslas – Europoje sukurti pasaulinio lygio superkompiuterių ekosistemą. 
2020 m. pirmą kartą atliksime šios BĮ finansinių ataskaitų auditą.  

F4E veikia pagal Euratomą, siekiant įdiegti ITER 

09 2007 m. pagal Euratomo sutartį ES 35 metų laikotarpiui įsteigė Branduolių 
sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę (F4E). Ji atsakinga už Europos įnašą į 
tarptautinį termobranduolinį eksperimentinį reaktorių (ITER) – pasaulinę mokslinę 
partnerystę, kurios tikslas – parodyti, kad branduolių sintezė gali būti perspektyvus ir 
tvarus energijos šaltinis1. F4E nariai steigėjai yra Euratomas, kuriam atstovauja 
Komisija, Euratomo valstybės narės ir Šveicarija. 

10 Europa ėmėsi ITER projekto įgyvendinimo lyderės vaidmens, finansuodama 45 % 
statybos išlaidų, iš kurių 80 % finansuojamos ES biudžeto lėšomis, o 20 % finansuoja 
Prancūzija kaip ITER priimančioji šalis. Kitų ITER narių (kiekvieno jų) išlaidų dalis yra 
apytiksliai 9 %. F4E daugiausia finansuoja Euratomas ir jo valstybės narės. Bendra F4E 
skirtų Euratomo lėšų suma iki 2020 m. pabaigos negali viršyti 6,6 milijardo eurų. 

Europos Sąjungoje įsikūrusios BĮ 

11 Visos „Horizontas 2020“ bendrosios įmonės įsikūrusios Briuselyje (Belgijoje), 
išskyrus EuroHPC, kurios būstinė yra Liuksemburge. F4E būstinė yra Barselonoje 
(Ispanijoje), o pagrindiniai branduolių sintezės įrenginiai statomi Kadaraše 
(Prancūzijoje) (žr. 2 diagramą). 

                                                      
1 Dėl ITER projekto, siekiant sukurti ir naudoti eksperimentinį įrenginį, kuris įrodytų 

branduolių sintezės, kaip būsimo tvaraus energijos šaltinio, mokslinį perspektyvumą, 
oficialiai buvo susitarta 2006 m. pabaigoje. Jame dalyvauja septyni pasauliniai partneriai: 
Europos Sąjunga, atstovaujama Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo), 
Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija, Japonija, Kinija, Pietų Korėja ir Indija. 
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2 diagrama. Bendrosios įmonės Europos Sąjungoje 2019 m. 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

BĮ valdymo modeliai 

12 Daugumoje BĮ vadovaujamasi dvišaliu modeliu, kai Komisija ir pramonė (kai 
kuriais atvejais taip pat ir mokslinių tyrimų sektorius) dalyvauja valdyboje ir prisideda 
prie BĮ veiklos (ŠD, NVI, KEV, BPS ir S2R). Keliose BĮ taikomas trišalis modelis, pagal kurį 
valdyboje dalyvauja ir prie BĮ veiklos prisideda valstybės narės arba tarpvyriausybinės 
organizacijos, Komisija ir pramonės sektorius (ECSEL, SESAR ir EuroHPC). 

Ispanija, Barselona
F4E

Prancūzija, Kadarašas
ITER

Belgija, Briuselis
SESAR

„ŠVARUS DANGUS“
NVI
KEV

ECSEL
BPS
S2R

Liuksemburgas
EUROHPC
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BĮ mokslinių tyrimų veiklą pagal BP7 ir programą 
„Horizontas 2020“ finansuoja ES ir pramonės bei mokslinių 
tyrimų partneriai 

13 BĮ, įgyvendinančių BP 7 ir „Horizontas 2020“ projektus, atveju ir ES, ir pramonės 
bei mokslinių tyrimų sektoriaus partneriai prisideda prie BĮ mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos finansavimo:  

o ES (atstovaujama Komisijos) teikia pinigines lėšas pagal BP 7 ir programą 
„Horizontas 2020“, kad būtų bendrai finansuojami BĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų 
projektai2. 

o Pramonės ir mokslinių tyrimų srities privatūs partneriai teikia nepiniginius įnašus 
vykdydami mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, į kurią jie investavo savo 
finansinius išteklius, žmogiškuosius išteklius, turtą ir technologijas. 

o ES ir privatūs partneriai vienodai finansuoja BĮ administracines išlaidas. 

14 Dėl ankstesnės 2007–2014 m. DFP pažymėtina, kad BĮ įvykdė apie 3,6 milijardo 
eurų arba maždaug 7 % BP 7 bendro biudžeto. Kadangi privačių partnerių nepiniginiai 
įnašai turi būti ne mažesni nei ES bendrojo finansavimo suma, 3,6 milijardo eurų ES 
finansavimas atitinka apytiksliai 8,7 milijardo eurų BP 7 mokslinių tyrimų ir inovacijų 
projektų vertės. 

15 Per dabartinę 2014–2020 m. DFP BĮ valdo apytiksliai 7,2 milijardo eurų arba 
maždaug 10 % viso programos „Horizontas 2020“ biudžeto. Tačiau, kaip parodyta 
3 diagramoje, šis ES finansavimas atitinka apie 17 milijardų eurų BĮ pavestų programos 
„Horizontas 2020“ sričių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų vertės. 

                                                      
2 SESAR taip pat buvo finansuojama pagal Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) programą 

pagal ankstesnę daugiametę finansinę programą (2007–2013 m. DFP) ir pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) pagal dabartinę 2014–2020 m. DFP. 
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3 diagrama. BĮ bendrasis finansavimas ir privačių narių nepiniginių įnašų 
svertas pagal programą „Horizontas 2020“ 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

16 Kalbant apie programos „Horizontas 2020“ veiklą, pažymėtina, kad atitinkamuose 
BĮ steigimo reglamentuose apibrėžiama ES grynųjų pinigų įnašų ir privačių partnerių 
nepiniginių įnašų, skirtų programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų 
projektams, suma, kaip parodyta 4 diagramoje. 

Privatūs nariai 
IKAA

3,1 mlrd. eurų

ES piniginis įnašas
7,2 mlrd. eurų

Privatūs nariai 
IKOP

6,7 mlrd. eurų

Programa 
„Horizontas 

2020“
76,4 mlrd. eurų
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4 diagrama. Narių įnašai per visą BĮ gyvavimo ciklą (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 
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17 Pagal programą „Horizontas 2020“ privatūs nariai moka dviejų rūšių įnašus. Visų 
bendrųjų įmonių atveju privatūs nariai turi prisidėti minimalia suma prie visų BĮ 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų sąnaudų. Šis įnašas nustatomas kaip visų 
projekto sąnaudų ir ES bendrojo finansavimo skirtumas. Keturių BĮ atveju („Švarus 
dangus“, KEV, BPS ir S2R) privatūs nariai taip pat turi sumokėti minimalią nepiniginių 
įnašų sumą, siekiant finansuoti ne pagal BĮ darbo planus vykdomą veiklą, kuri vis dėlto 
yra susijusi su BĮ tikslais. 

18 2019 m. visoms BĮ iš biudžeto išmokėta iš viso apytiksliai 1,9 milijardo eurų 
(2018 m.: 2 milijardai eurų). 2019 m. mokslinių tyrimų programoje numatytą veiklą 
vykdančioms septynioms BĮ mokėjimų biudžetas sudarė 1,2 milijardo eurų (2018 m.: 
1,2 milijardo eurų) ir 0,7 milijardo eurų F4E (2018 m.: 0,8 milijardo eurų). 

19 2019 m. pabaigoje pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančiose BĮ įdarbinti 
229 darbuotojai (laikinieji darbuotojai ir sutartininkai) ir aštuoni deleguotieji 
nacionaliniai ekspertai (2018 m.: 225 darbuotojai ir septyni DNE). F4E įdarbinti 
437 darbuotojai (pareigūnai, laikinieji darbuotojai ir sutartininkai) ir du DNE (2018 m.: 
442 darbuotojai). 

Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 

20 Metinės biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštis yra parodytas 
5 diagramoje. 
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5 diagrama. Metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Iki n+1 metų 
liepos 1 d.

Bendrosios įmonės 
priima savo 

galutines 
finansines 
ataskaitas

Nuo n+1 metų gruodžio 
mėn. iki n+2 metų sausio 

mėn. pabaigos
ES bendrųjų įmonių direktorių 
klausymai Europos Parlamento 

Biudžeto kontrolės (CONT) 
komitete ir Tarybos Biudžeto 

komitete

Iki n+2 metų kovo 
mėn. pabaigos

EP ataskaitų priėmimas 
plenarinėje sesijoje. EP 
sprendžia, ar patvirtinti 
biudžeto įvykdymą, ar jį 

atidėti

Audito Rūmai persiunčia EP ir 
Tarybai savo metinę ataskaitą 
dėl bendrųjų įmonių, įskaitant 

patikinimo pareiškimą

Iki n+1 metų lapkričio 
15 d. 

Taryba priima savo 
rekomendacijas dėl bendrųjų 

įmonių biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo ir perduoda jas EP.

Iki n+2 metų vasario 
vidurio  

Iki n+1 metų kovo 
1 d. 

Bendrosios įmonės 
perduoda savo 

negalutines finansines 
ataskaitas Audito 

Rūmams

Audito Rūmai priima 
preliminarias 

bendrųjų įmonių 
pastabas

Iki n+1 metų 
birželio 1 d. 
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Mūsų auditas 
21 Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį mes 
auditavome aštuonių BĮ (SESAR, „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS, S2R ir F4E) 
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metines finansines ataskaitas bei 
jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą (atitiktį). 

Trečiųjų asmenų darbo naudojimas 

22 Kalbant apie BĮ finansinių ataskaitų patikimumo auditą, mes grindėme savo 
nuomonę bendrosios įmonės pasamdyto nepriklausomo išorės auditoriaus galutinėmis 
audito ataskaitomis. Kiekvienos BĮ atveju mes tikrinome išorės auditorių darbo kokybę 
rizikingiausiose srityse. 

23 Atlikdami atspindimų mokėjimų atitikties auditą, atsižvelgėme į kitų auditorių 
atliktą darbą. Todėl mes įvertinome ir testavome BĮ vidaus kontrolės sistemas ir 
išnagrinėjome Audito Rūmų atliktų programos „Horizontas 2020“ dotacijų mokėjimų 
ex post auditų, kuriuos atliko Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT), peržiūrų 
rezultatus. 

Mūsų rizikos vertinimas 

24 2019 m. metinis bendrųjų įmonių finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditas buvo atliktas atsižvelgiant į mūsų atliktą BĮ rizikos vertinimą, kuris trumpai 
pristatytas toliau: 

o Iš esmės manome, kad metinių finansinių ataskaitų patikimumo rizika yra maža. 
Tačiau dėl svarbaus apskaitos politikos pakeitimo 2018 m. F4E rizika buvo įvertinta 
kaip vidutinė. Bendrųjų įmonių finansinės ataskaitos rengiamos taikant Komisijos 
apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu mastu 
pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. Praeityje nustatytų 
reikšmingų klaidų skaičius buvo mažas. 

o Su mokėjimų teisėtumu ir tvarkingumu susijusi rizika buvo laikoma maža tiek, kiek 
tai susiję su mokėjimais darbuotojams ir administraciniais mokėjimais. Darbo 
užmokestį administruoja Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras 
(PMO), kurio auditą atliekame atsižvelgdami į jo konkrečių administracinių išlaidų 
vertinimų sistemą. Nenustatėme jokių reikšmingų klaidų, susijusių su pastarųjų 
metų personalo išlaidomis. 
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o Įdarbinimo procedūrų teisėtumo ir tvarkingumo rizika iš esmės buvo maža, tačiau 
vidutinė BĮ F4E atveju, nes šioje BĮ rasta rimtų anksčiau rengtų įdarbinimo 
procedūrų trūkumų. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas tam, kaip BĮ 
2019 m. naudojo laikinuosius darbuotojus. 

o Kalbant apie tarpinius ir galutinius dotacijų mokėjimus, pažymėtina, kad iš esmės 
rizika buvo vertinama kaip vidutinė, nes šie mokėjimai grindžiami paramos gavėjų 
išlaidų deklaracijomis, kurios paprastai būna sudėtingos. Be to, programos 
„Horizontas 2020“ dotacijų mokėjimų atveju finansinių ataskaitų sertifikatai (FAS) 
yra vieninteliai dokumentai, kurių iš paramos gavėjo reikalaujama atliekant 
galutinius mokėjimus (pasitikėjimo principas). 

o BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ veiklą įgyvendinančių BĮ rizika, susijusi su 
mokėjimais pagal sutartis ir viešųjų pirkimų procedūromis, buvo maža, 
atsižvelgiant į ribotą tokių procedūrų, kurias įgyvendina BĮ, skaičių. BĮ F4E, kuri iš 
esmės vykdo sudėtingas pirkimų procedūras dėl didelės vertės sutarčių, ir 
EuroHPC, kuri savo pirkimų procedūras pradėjo tik 2019 m., nustatyta vidutinė 
rizika. 

Biudžeto valdymo rizika buvo vertinama kaip maža arba vidutinė, atsižvelgiant į 
programos „Horizontas 2020“ dotacijų veiksmams ir ITER projekto daugiametį pobūdį 
ir sudėtingumą. Patikimo finansų valdymo rizika taip pat buvo įvertinta kaip maža ir 
vidutinė, o pagrindinė nustatyta rizikos sritis buvo dotacijos struktūra, F4E žmogiškieji 
ištekliai ir projektų valdymas.  



 19 

 

Bendri 2019 finansinių metų BĮ metinių 
auditų rezultatai 

Besąlyginės (palankios) nuomonės visoms BĮ 

… dėl metinių finansinių ataskaitų, tačiau F4E atveju įtraukta dalyko 
pabrėžimo dalis, susijusi su ES įnašu į ITER 

25 Mes paskelbėme besąlygines audito nuomones dėl visų BĮ metinių finansinių 
ataskaitų. Mūsų manymu, šiose finansinėse ataskaitose visais reikšmingais atžvilgiais 
teisingai pateikiama BĮ finansinė būklė 2019 m. gruodžio 31 d., jos operacijų rezultatai, 
grynųjų pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai tų metų pabaigoje, kaip nustatyta 
taikomų finansinių reglamentų nuostatose ir Komisijos apskaitos pareigūno 
patvirtintose apskaitos taisyklėse. 

26 Kaip ir ankstesniais metais, mūsų audito nuomonę dėl 2019 m. F4E metinių 
finansinių ataskaitų papildo dalyko pabrėžimo dalis3, siekiant atkreipti dėmesį į toliau 
nurodytus dalykus: 

o 2016 m. lapkričio mėn. ITER taryba patvirtino naują ITER projekto bazinį scenarijų. 
Pagal naują ITER bazinį scenarijų pirmasis plazmos gamybos4 ir veiklos pradžios 
etapo terminas yra 2025 m., o statybos etapas turi būti baigtas 2035 m. Naujas 
bazinis scenarijus laikomas anksčiausia techniškai įmanoma data. Pagal ankstesnį 
2010 m. bazinį scenarijų buvo numatyta, kad statybos etapas turėtų būti baigtas 
2020 m.  

o BĮ F4E perskaičiavo savo įnašą į projekto statybos etapą, kurį sudarė 12 milijardų 
eurų (2008 m. verte), palyginti su 6,6 milijardo eurų (2008 m. verte), kuriuos 
2010 m. patvirtino ES Taryba. Šie naujausi įverčiai neapima nenumatytų atvejų, 

                                                      
3 Dalyko pabrėžimas naudojamas siekiant atkreipti dėmesį į dalyką, kuris finansinėse 

ataskaitose iš esmės nėra nurodytas neteisingai, tačiau yra labai svarbus tam, kad 
naudotojai galėtų šias ataskaitas suprasti. 

4 „Pirmoji plazma“ yra branduolių sintezės įrenginio statybų etapas, kuriame bus galima 
išbandyti pagrindinius įrenginio komponentus. Šis etapas taip pat žymi veiklos etapo 
pradžią. 
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nors Komisija pažymėjo, kad laiko atžvilgiu atsargai derėtų numatyti iki 
24 mėnesių laikotarpį, o biudžeto atžvilgiu – 10–20 % išteklių. 

o 2018 m. balandžio mėn.5 ES Taryba įgaliojo Komisiją Euratomo vardu patvirtinti 
naują ITER bazinį scenarijų ir dar kartą patvirtino įsipareigojimą užtikrinti turimus 
išteklius pagal kitą DFP, nepriklausomai nuo kokių nors paskesnių DFP derybų, 
kurių metu bus nustatyti būsimo finansavimo aspektai. 

o 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė pasitraukė iš ES ir Euratomo. Pereinamasis 
derybų dėl naujos partnerystės su Euratomu laikotarpis baigiasi 2020 m. gruodžio 
31 d. Derybų rezultatas gali turėti didelį poveikį BĮ F4E veiklai po 2020 m. ir ITER 
projektui. 

o Nors, siekiant pagerinti BĮ įnašo į projekto statybos etapą valdymą ir kontrolę, 
buvo imtasi teigiamų priemonių, vis tiek išlieka rizika, kad išlaidos toliau didės ir, 
palyginti su dabartiniu baziniu scenarijumi, bus vėluojama įgyvendinti projektą. 

… dėl BĮ finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų 

27 Dėl visų BĮ pateikėme besąlygines (palankias) audito nuomones dėl 2019 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų 
teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, operacijos visais reikšmingais aspektais 
buvo teisėtos ir tvarkingos. 

… dėl BĮ finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų 

28 Dėl visų BĮ pateikėme besąlygines (palankias) audito nuomones dėl 2019 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų 
mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, operacijos visais reikšmingais 
aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos.  

29 6 diagramoje pateikta Audito Rūmų nuomonių dėl BĮ metinių finansinių ataskaitų 
patikimumo ir jose atspindimų operacijų (pajamų ir mokėjimų) teisėtumo ir 
tvarkingumo 2017–2019 m. apžvalga. 

                                                      
5 2010 m. ES Tarybos patvirtinta 6,6 milijardo eurų (2008 m. vertėmis) suma šiuo metu yra 

riba bendrosios įmonės išlaidoms iki 2020 m. 
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6 diagrama. Audito Rūmų nuomonių dėl BĮ raida 2017–2019 m. 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Mūsų pastabose aptariamos tobulintinos sritys 

30 Neprieštaraudami savo nuomonėms, taip pat nustatėme įvairių dalykų, kuriuos 
reikia tobulinti, susijusių su biudžeto ir finansų valdymu, nepiniginiais įnašais, dotacijų 
mokėjimų vidaus kontrole ir stebėjimo sistema, viešųjų pirkimų procedūromis, 
žmogiškaisiais ištekliais ir patikimu finansų valdymu.  

Metinių mokėjimų planavimo srityje vis dar yra trūkumų  

31 BĮ poreikis planuoti svarbius daugiamečius mokslinių tyrimų dotacijų projektus 
išliko pagrindiniu mokėjimų asignavimų planavimo ir stebėsenos trūkumu. 
Atsižvelgiant į BĮ poreikius, nepanaudoti mokėjimų asignavimai gali būti įtraukti į 
paskesnių trejų finansinių metų biudžetą. Kalbant apie BPS, didelį nepanaudotų 
mokėjimų asignavimų, skirtų programos „Horizontas 2020“ projektams, padidėjimą 
2019 m. pabaigoje daugiausia lėmė netikėti projektų vėlavimai 2019 m. Kalbant apie 
ECSEL mokėjimų biudžetą, skirtą BP 7 projektams, pažymėtina, kad prastą 
įgyvendinimo lygį (mažiau nei 50 %) iš esmės lėmė tai, kad nacionalinės finansavimo 
institucijos (NFI) pavėluotai išdavė galutinius projekto pabaigos pažymėjimus, 
susijusius su vykdoma BP 7 veikla. 

2017 2018 2019

8 bendrųjų įmonių nuomonės
Mokėjimai
Pajamos
Finansinės ataskaitos

Nuomonės
Besąlyginė („palanki“)
Sąlyginė
Neigiama



 22 

 

Vykdydamos savo BP 7 ir TEN-T veiklą, BĮ pasiekė 90 % įgyvendinimo lygį 

32 Pagal BP 7 ir TEN-T programas (2007–2013 m. DFP) veiklą vykdo šios BĮ: SESAR, 
„Švarus dangus“, NVI, KEV ir ECSEL. 2019 m. tik trys BĮ (NVI, KEV ir ECSEL) dar buvo 
savo atitinkamų BP 7 veiksmų įgyvendinimo baigimo etape. 2019 m. pabaigoje narių 
įnašai į tokią veiklą vidutiniškai sudarė apie 90 % BĮ steigimo reglamentuose nustatytų 
įnašų tikslų (žr. 1 lentelę).
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1 lentelė. BP 7 ir TEN-T. Narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

ES Kiti nariai Iš viso
Bendrosios 

įmonės pagal 
BP 7

ES Kiti nariai Iš viso

Įg
yv

en
di

ni
m

o 
ly

gi
s

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 100,5 1 734,6 87 %
800,0 600,0 1 400,0 ŠD 800,0 607,9 1 407,9 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 NVI 1 924,8 780,2 1 705,0 85 %
470,0 470,0 940,0 KEV 1 421,5 450,4 871,9 93 %

655,5 1 784,4 2 439,9
ECSEL 

(Artemis/Eniac) 655,5 1 551,9 2 207,4 90 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Iš viso 3 435,9 4 491,0 7 926,9 90 %

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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33 SESAR atveju narių grynųjų pinigų įnašų perviršis 2019 m. pabaigoje sudarė 
30,7 milijono eurų. Iš šios sumos 23,8 milijono eurų yra nepanaudotos BP 7 lėšos 
grynųjų pinigų įnašų forma. Neradus pragmatiško ankstyvo kompensavimo sprendimo 
būdo, šios lėšos išliks BĮ nuosavybe ir nebus naudojamos mokslinių tyrimų projektams. 

Kai kurios BĮ sulėtino savo veiklos pagal programą „Horizontas 2020“ 
tempą 

34 Septynios BĮ, kurios įgyvendina veiklą pagal programą „Horizontas 2020“, t. y. 
SESAR, „Švarus dangus“, NVI, KEV, ECSEL, BPS ir S2R, įsteigtos 10 metų laikotarpiui 
(2014–2024 m.). 2019 m. pabaigoje, t. y. pasiekus daugiau nei jų programos 
„Horizontas 2000“ veiklos įgyvendinimo laikotarpio vidurį, šios BĮ vidutiniškai 
įgyvendino 51 % savo veiklos pagal programą „Horizontas 2020“ ir susijusios 
papildomos veiklos arba 44 % veiklos, jeigu nebūtų įskaičiuojama papildoma veikla. 
Tačiau kai kurios BĮ nepadarė planuotos programos pažangos, todėl nepasiekė 
atitinkamuose jų steigimo reglamentuose nustatytų įnašų tikslų (žr. 2 lentelę). 

35 Atitinkamuose keturių BĮ („Švarus dangus“, KEV, BPS, S2R) steigimo 
reglamentuose numatyti privačių narių nepiniginiai įnašai, kurie apima papildomą su BĮ 
darbo planais nesusijusią veiklą, bet patenkančią į BĮ tikslų (IKAA) taikymo sritį, ir 
nustatytas minimalus lygis, kiek turi būti prisidedama iki programos „Horizontas 2020“ 
programos pabaigos. Kaip parodyta 2 lentelėje, iki 2019 m. pabaigos privačių narių 
įnašus iš esmės sudarė deklaruojamos šios veiklos nuosavos išlaidos. Kadangi metinėse 
finansinėse ataskaitose neprivaloma nurodyti atitinkamų IKAA, jie nepatenka į mūsų 
audito apimtį. 

36 2019 m. pabaigoje privačių narių įnašai sudarė 5,1 milijardo eurų (arba 52 % 
sutartos bendros 9,8 milijardo eurų įnašų sumos). Šią sumą sudaro 2,4 milijardo eurų 
nepiniginių įnašų į BĮ su programa „Horizontas 2020“ susijusią jų pagrindinę veiklą 
(IKOP)6 ir 2,7 milijardo eurų buvo IKAA. Taigi privačių narių IKOP įgyvendinimo lygis 
buvo vidutiniškai 36 % BĮ steigimo reglamentuose nustatytų tikslų, o IKAA – beveik 
85 % (žr. 2 lentelę).

                                                      
6 Iš šios sumos apytiksliai 0,9 milijardo eurų (38 %) buvo patvirtinta 2019 m. pabaigoje. 
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2 lentelė. Programa „Horizontas 2020“. Narių įnašai (milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys.

ES Kitų narių 
IKOP (1)

Kitų narių 
IKAA (2)

Iš viso

Bendrosios 
įmonės pagal 
„Horizontas 

2020“

ES IKOP 
patvirtinta

IKOP 
pateikta, 

nepatvirtinta
IKAA Iš viso

Įg
yv

en
di

ni
m

o 
ly

gi
s s

u 
IK

AA

Įg
yv

en
di

ni
m

o 
ly

gi
s s

u 
IK

AA

585,0 1 000,0 N. d. 1 585,0 SESAR 2020 331,0 186,5 179,3 N. d. 696,8 44 % 44 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 ŠD 2 1 139,7 292,7 320,1 899,9 2 652,4 67 % 59 %
1 638,0 1 425,0 N. d. 3 063,0 NVI 2 423,7 232,1 144,2 N. d. 800,0 26 % 26 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 KEV 2 420,0 5,4 32,7 667,0 1 125,1 108 % 60 %
1 185,0 1 657,5 N. d. 2 842,5 ECSEL 681,5 117,4 705,4 N. d. 1 504,3 53 % 53 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BPS 414,6 29,9 52,0 916,1 1 412,6 38 % 25 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 221,7 76,8 74,6 182,5 555,7 64 % 50 %

7 201,0 6 731,0 3 125,3 17 057,3 Iš viso 3 632,2 940,8 1 508,3 2 665,5 8 746,9 51 % 44 %

(1) nepiniginiai įnašai į bendrosios įmonės pagrindinę veiklą
(2) nepiniginiai įnašai į bendrosios įmonės darbo plane nenumatytą papildomą veiklą

Narių įnašai
(pagal steigimo reglamentą)

Narių įnašai
(2019 m. gruodžio 31 d.)
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37 Dėl BPS pažymėtina, kad, nors jos steigimo reglamentas 2018 m. buvo aiškiai iš 
dalies pakeistas, kad pramonės nariai galėtų apskaityti savo piniginius įnašus projektų 
lygmeniu, vis dar esama didelės rizikos, kad pramonės nariai iki BPS programos 
pabaigos nepasieks įnašų veiklos išlaidoms mokėtinos minimalios sumos, t. y. 
182,5 milijono eurų. Todėl 2018 m. pabaigoje Komisija (RTD GD) nusprendė 
140 milijonų eurų sumažinti 205 milijonų eurų sudarantį 2020 m. BĮ biudžetą. 

38 2019 m. pabaigoje BĮ jau užbaigė daugumą kvietimo teikti pasiūlymus procedūrų, 
susijusių su joms priskirtos programos „Horizontas 2020“ veiklos įgyvendinimu 
(žr. 3 lentelę). 

3 lentelė. BĮ programai „Horizontas 2020“ skirtas bendrasis finansavimas 
(milijonais eurų) 

 
Šaltinis: BĮ pateikti duomenys. 

Dotacijų mokėjimų vidaus kontrolė iš esmės buvo veiksminga 

39 BĮ nustatė patikimas ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos 
dokumentų peržiūromis vietoje. BĮ privalo įgyvendinti naują Komisijos vidaus kontrolės 
sistemą (VKS), kuri grindžiama 17 vidaus kontrolės principų. 2019 m. pabaigoje BĮ 
(išskyrus ECSEL) įgyvendino naują VKS ir turėjo parengtus pagrindinius kontrolės 
rodiklius, susijusius su visais kontrolės principais, kad įvertintų savo kontrolės veiklos 
veiksmingumą ir nustatytų kontrolės trūkumus. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti į tai, kad 
nustatyta VKS nėra pastovi ir jos kokybė priklauso nuo nuolatinio BĮ pagrindinių 
kontrolės rodiklių ir metinių savarankiškų vertinimų tobulinimo.  

40 Dėl BP 7 dotacijų mokėjimų, bendrosios įmonės (išskyrus ECSEL) nurodė, kad 
remiantis ex post audito rezultatais 2019 m. pabaigoje, likutiniai klaidų lygiai buvo 

Iš viso ES BĮ 
administravimas

didžiausia BĮ 
bendrojo 

finansavimo 
suma

BĮ pagal programą 
„Horizontas 2020“

įsipareigota BĮ 
bendrojo 

finansavimo suma

Programos 
įgyvendinimo 

lygis

585,0 29,3 555,8 SESAR 2020 498,5 90 %
1 755,0 39,0 1 716,0 „Švarus dangus 2“ 1 523,7 89 %
1 638,0 42,6 1 595,4 2 NVI 1 190,6 75 %

665,0 19,0 646,0 2 KEV 536,7 83 %
1 185,0 15,3 1 169,7 ECSEL 832,8 71 %

975,0 29,3 945,8 BPS 594,3 63 %
398,0 13,5 384,5 S2R 300,2 78 %

7 201,0 187,9 7 013,1 Iš viso 5 476,8 78 %

Sudaryti / pasirašyti dotacijų 
susitarimai

(2019 m. gruodžio 31 d.)

ES įnašai
(pagal steigimo reglamentus)
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žemiau 2 % reikšmingumo lygio. Kalbant apie ECSEL pažymėtina, kad dėl didelių 
metodikos ir procedūrų, kurias naudoja dalyvaujančių valstybių NFI, skirtumų negalima 
apskaičiuoti bendro likutinių klaidų, susijusių su BP 7 mokėjimais, lygio. Tačiau 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD nustatytas visos BP 7 programos likutinis klaidų lygis, 
kuris 2019 m. pabaigoje siekė 3,52 %. Atsižvelgiant į mažą 2019 m. BP 7 mokėjimų 
procentinį lygį (apytiksliai 11 %), ECSEL visų pagrindinių 2019 m. atliktų mokėjimų 
likutinis klaidų lygis buvo laikomas neviršijančiu reikšmingumo ribos. 

41 Dėl programos „Horizontas 2020“ dotacijų mokėjimų, visos šios programos 
projektus įgyvendinančios BĮ, remdamosi Komisijos vidaus audito tarnybos (VAT) 
ex post audito rezultatais, 2019 m. pabaigoje pranešė apie likutinius klaidų lygius, kurie 
neviršija 2 % reikšmingumo ribos. 

Atlikę 2019 m. dotacijų mokėjimų paramos gavėjams imties auditą, 
patvirtinome ex post deklaruotų personalo išlaidų audito rezultatus 

42 2018 m. ir 2019 m. Audito Rūmai imties pagrindu atliko VAT ir jos pasamdytų 
išorės auditorių atliktų ex post auditų peržiūrą. Atlikus šią peržiūrą paaiškėjo, kad 
esama metodologinių skirtumų ir audito kokybės trūkumų, kaip nurodyta Audito Rūmų 
2018 m. ir 2019 m. metinių ataskaitų atitinkamuose skyriuose7, todėl programos 
„Horizontas 2020“ mokėjimų klaidų lygis buvo sumažintas. Be to, likutinio klaidų lygio, 
apie kurį savo atitinkamose metinėse veiklos ataskaitose pranešė septynios programą 
„Horizontas 2020“ įgyvendinančios BĮ, negalima tiesiogiai palyginti su klaidų lygiu, 
susijusiu su Komisijos išlaidomis moksliniams tyrimams, kuris buvo paskelbtas Audito 
Rūmų 2019 m. metinėje ataskaitoje8. 

43 Todėl savo 2019 m. BĮ audito metodą patikslinome ir patikinimą, kurį buvo 
siekiama gauti atsižvelgiant į ex post auditus, papildėme išsamiu paramos gavėjų 

                                                      
7 Žr. Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 5 skyrių (5.31–5.34 dalis) ir Audito Rūmų 

2019 m. metinės ataskaitos 4 skyrių (4.28 ir 4.29 dalis), kuriuose nurodyta, kad, skirtingai 
nuo Audito Rūmų skaičiavimo metodo, kiekvienos audituotos programos „Horizontas 2020“ 
operacijos VAT reprezentatyviosios klaidos procentinė išraiška apskaičiuojama remiantis 
bendra deklaruotų išlaidų suma, o ne išlaidų eilučių, atrinktų išsamiam auditui ir 
pakartotiniams auditams, suma. 

8 Priešingai nei Audito Rūmų apskaičiuotas klaidų lygis, BĮ apskaičiuotas likutinis klaidų lygis 
(remiantis ex post audito rezultatais ir pagal BAT programos „Horizontas 2020“ ex post 
audito strategijos formulę) apima visų audituotuose mokėjimuose nustatytų klaidų 
ištaisymą, taip pat sisteminių klaidų ištaisymą audituotų paramos gavėjų neaudituotuose 
mokėjimuose (vadinamasis išplėtimas).  
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auditu (pagrindiniai testai), kurį grindėme BĮ mokėjimų operacijų imtimi. Šios 
operacijos buvo atrinktos atsitiktinai (piniginio vieneto atranka pagrįsta imtis) iš visų 
programos „Horizontas 2020“ ir BP 7 projektus įgyvendinančių BĮ 2019 m. atliktų 
tarpinių ir galutinių dotacijų mokėjimų populiacijos. Atlikę išsamius auditus, 
patvirtinome sistemines klaidas, susijusias su deklaruotomis personalo išlaidomis, 
kurias taip pat nustatė ir apie kurias pranešė ex post auditoriai. 

Dėl F4E viešųjų pirkimų, žmogiškųjų išteklių ir projektų valdymo trūkumų 
kyla rizika veiklos veiksmingumui 

44 Atlikdami F4E viešųjų pirkimų dėl didelės vertės sutarčių procedūrų atitikties 
auditą, nustatėme viešųjų pirkimų planavimo ir vertinimo proceso trūkumų, kurie 
galėjo atgrasyti potencialius rangovus nuo pasiūlymo teikimo.  

45 Atlikdama aštuntąjį metinį F4E vertinimą, ekspertų grupė nustatė keletą 
problemų ir rizikų vyresniosios vadovybės ir įmonės kultūros lygmeniu. Be to, ji 
pastebėjo, kad F4E vis dažniau naudoja išorėje arba organizacijos viduje samdomus 
išteklius, kad apeitų jos statutinių pareigūnų etatų plane nustatytus apribojimus, 
įskaitant pareigybes, kuriose reikalaujama ypač aukštos kompetencijos. 2019 m. šių 
išteklių lygis buvo apytiksliai 289 statutiniai pareigūnai (arba 62 %), kurių tikslus 
skaičius buvo nustatytas personalo plane. 

46 2019 m. F4E valdančiosios tarybos sudaryta ad hoc grupė peržiūrėjo dabartinę 
F4E ataskaitų teikimo sistemą ir pasiūlė nustatyti sukurtos vertės valdymo (SVV) 
sistemą9, kuriai pritarė F4E valdančioji taryba. 
Tačiau pasiūlytoje sukurtos vertės valdymo sistemoje atsižvelgiama ne į visas 
nepriklausomų ekspertų rekomendacijas ir joje nepateikiama aiškios informacijos apie 
tai, kokia techninė pažanga buvo pasiekta remiantis iki šiol patirtomis išlaidomis, 
atsižvelgiant į bendrus BĮ F4E ITER projekto įgyvendinimo įsipareigojimus. 

                                                      
9 EVM padeda projektų vadovams įvertinti projektų rezultatus. Tai – sistemingas projektų 

stebėjimo procesas, naudojamas siekiant nustatyti projekto vykdymo nukrypimus, 
remiantis atlikto darbo ir planuojamo darbo palyginimu. Jis naudojamas sąnaudų ir laiko 
grafiko kontrolės srityje ir skirtas teikti kiekybinius duomenis projektų sprendimams priimti. 
Projekto bazinis scenarijus yra esminis EVM komponentas ir visos su EVM susijusios veiklos 
atskaitos taškas. 



 29 

 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų audito metu nustatytus faktus 

47 Dauguma atvejų bendrosios įmonės ėmėsi taisomųjų veiksmų, siekdamos 
atsižvelgti į mūsų ankstesnių metų specialiosiose metinėse ataskaitose pateiktas 
pastabas ir komentarus. 7 diagramoje parodyta, kad dėl 26 pastabų, į kurias nebuvo 
atsižvelgta 2018 m. pabaigoje, taisomųjų veiksmų buvo imtasi 2019 m., siekiant, kad į 
20 pastabų (77 %) būtų visiškai atsižvelgta, o dėl šešių pastabų (23 %) 2019 m. 
pabaigoje dar buvo atliekami veiksmai10. Daugiau informacijos pateikta mūsų išsamios 
ataskaitos 3 skyriaus prieduose. 

7 diagrama. BĮ pastangos atsižvelgti į ankstesnių metų pastabas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

 

                                                      
10 Pastaba: Kalbant apie „Švarų dangų“, NVI, KEV ir F4E, į visas ankstesnių metų pastabas buvo 

atsižvelgta, nes atliekant 2019 m. auditą BĮ ėmėsi taisomųjų veiksmų. 

Užbaigta
77 %

Vykdoma
23 %

Užbaigta Vykdoma
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Kiti su BĮ susiję auditai ir peržiūros 
48 Be metinės audito ataskaitos, susijusios su BĮ metinėmis finansinėmis 
ataskaitomis, 2019 m. taip pat paskelbėme keletą su BĮ susijusių specialiųjų audito 
ataskaitų ir apžvalgų (žr. 8 diagramą). 
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8 diagrama. Audito Rūmų neseniai paskelbtų kitų su bendrosiomis įmonėmis susijusių produktų audito rezultatai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Audito Rūmų specialioji ataskaita 
Nr. 11/2019: 
ES reglamentavimas siekiant modernizuoti 
oro eismo valdymą kuria pridėtinę vertę, 
tačiau finansavimas iš esmės nebuvo būtinas

2005 m. ES pradėjo vykdyti programą, kuri yra žinoma kaip 
programa SESAR, kuria siekiama visoje Europoje suderinti ir 
modernizuoti oro eismo valdymo (OEV) sistemas ir 
procedūras. Šios sistemos tradiciškai buvo kuriamos 
nacionaliniu lygmeniu. 2005–2020 m. laikotarpiu ES 
programai SESAR iš viso įsipareigojo skirti 3,8 milijardo eurų, iš 
kurių 2,5 milijardo eurų buvo numatyta tokių sistemų ir 
procedūrų diegimui remti.

Šio audito metu mes peržiūrėjome ES intervenciją į Europos 
vienos bendros oro erdvės (SES) iniciatyvos technologinio 
ramsčio – SESAR parengimo darbui etapą. Mes padarėme 
bendrą išvadą, kad ES reglamentavimo intervencija bendrų 
projektų forma sukūrė pridėtinę vertę. Tačiau mes taip pat 
nustatėme, kad ES finansavimas remiant OEV modernizavimą 
buvo iš esmės nebūtinas ir kad finansavimo valdymas turėjo 
keletą trūkumų. Mes taip pat teikiame keletą rekomendacijų 
Europos Komisijai, siekdami padėti pagerinti jos paramą OEV 
modernizavimui.

Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias 
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima 
rasti Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu

2019 m. Apžvalginis pranešimas: 
„ES parama energijos kaupimui. Spręstini 
uždaviniai“

Šiame apžvalginiame pranešime aprašomi ir analizuojami ES 
veiksmai vystant energijos kaupimo technologijas, 
sudarančias sąlygas lanksčiai reaguoti į disbalansą, susidariusį 
dėl padidėjusios kintamų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, 
kaip antai saulės ir vėjo, dalis elektros energijos tinkle. 
Daugiausia aptarėme ES biudžeto lėšomis finansuojamas 
investicijas ir nustatėme septynis pagrindinius uždavinius, 
susijusius su ES parama vystant ir diegiant energijos kaupimo 
technologijas.

Komisija pripažįsta veiksmingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
svarbą spartinant ES energetikos sistemos pertvarką ir 
tiekiant rinkai perspektyvias naujas mažaangles technologijas. 
Nuo 2014 m. iki 2018 m. spalio mėn. pagal programą 
„Horizontas 2020“, pagrindinę Komisijos mokslinių tyrimų 
programą, buvo skirta 1,34 milijardo eurų energijos kaupimo 
elektros tinkluose arba mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų projektams.  Nustatėme, kad Komisija ėmėsi 
veiksmų, kad supaprastintų programą „Horizontas 2020“, 
tačiau dar yra galimybių toliau mažinti ES mokslinių tyrimų 
finansavimo sudėtingumą ir didinti novatoriškų įmonių 
dalyvavimą. Taip pat esama rizikos, kad ES nepakankamai 
rėmė novatoriškų energijos kaupimo sprendimų diegimą 
rinkoje.

Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias 
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima 
rasti Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu

Audito Rūmų specialioji ataskaita 
Nr. 2/2020: 
„Veikianti MVĮ priemonė: veiksminga ir 
novatoriška programa, kurią įgyvendinant 
susiduriama su sunkumais“

MVĮ priemonė buvo nustatyta pagal bendrąją mokslinių 
tyrimų programą „Horizontas 2020“, siekiant remti inovacijas 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ). Jos tikslas – plėtoti 
MVĮ potencialą ir juo pasinaudoti šalinant pradinio etapo 
didelės rizikos projektų finansavimo spragą ir didinant 
privačiojo sektoriaus vykdomą mokslinių tyrimų rezultatų 
pateikimą rinkai. Ji yra skirta ES ir 16 asocijuotųjų šalių 
novatoriškoms MVĮ. Pagal priemonę, kurios 2014–2020 m. 
bendras biudžetas sudaro 3 milijardus eurų, teikiamos 
dotacijos didelį potencialą turinčioms įmonėms.

Tikrinome, ar ji buvo skirta tinkamos rūšies MVĮ; ar ja buvo 
pasiekta plati geografinė aprėptis; ar atrankos procesas buvo 
veiksmingas ir ar Komisija tinkamai stebėjo šią priemonę.

Nustatėme, kad pagal šią priemonę veiksmingai remiamos 
MVĮ joms plėtojant inovacijų projektus, tačiau esama rizikos, 
kad pagal šią priemonę finansuojamos kai kurios MVĮ, kurios 
galėjo būti finansuojamos rinkoje, kad dalyvavimas 
priemonėje įvairiose dalyvaujančiose šalyse labai skiriasi ir kad 
pakartotinai teikiant nesėkmingus pasiūlymus vis labiau 
eikvojami valdymo ir vertinimo ištekliai nesukuriant 
papildomos vertės.

Išsamią informaciją apie audito išvadas, susijusias 
rekomendacijas ir audituojamo subjekto atsakymą galima 
rasti Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu
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