
SPRAWOZDANIE 

dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2011 wraz 
z odpowiedzią Agencji 

(2012/C 388/29) 

WPROWADZENIE 

1. Agencja Dostaw Euratomu (zwana dalej „Agencją”) 
z siedzibą w Luksemburgu została ustanowiona w 1958 r. ( 1 ) 
Decyzją Rady 2008/114/WE, Euratom ( 2 ) statut Agencji został 
zastąpiony nowym statutem. Do głównych zadań Agencji 
należy dostarczanie Unii specjalistycznej wiedzy związanej 
z rynkiem materiałów i usług jądrowych oraz monitorowanie 
tego rynku. 

2. Agencja nie otrzymała własnego budżetu na działalność 
operacyjną od 2008 r. Komisja pokryła wydatki poniesione 
przez Agencję tytułem realizacji działań w roku 2011. Komisja 
przyznała Agencji własny budżet na 2012 r. 

POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI 

3. Na mocy postanowień art. 287 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej Trybunał zbadał roczne sprawoz
danie finansowe Agencji ( 3 ) za rok budżetowy zakończony 
31 grudnia 2011 r., jak również zbadał legalność i prawid 
łowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. 

Zadania kierownictwa 

4. Jako urzędnik zatwierdzający, dyrektor realizuje 
dochody i wydatki budżetu zgodnie z regulaminem finan
sowym Agencji, na własną odpowiedzialność oraz w grani
cach zatwierdzonych środków ( 4 ). Dyrektor odpowiada za 
ustanowienie ( 5 ) struktury organizacyjnej oraz systemów 
i procedur zarządzania i kontroli wewnętrznej umożliwiają
cych sporządzanie ostatecznych sprawozdań finanso
wych ( 6 ), które nie zawierają istotnych zniekształceń spowo
dowanych nadużyciem lub błędem, a także za zapewnienie 
legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw 
tych sprawozdań. 

Zadania Trybunału 

5. Zadaniem Trybunału jest przedstawienie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ( 7 ), na podstawie przeprowadzonej 
przez siebie kontroli, poświadczenia wiarygodności dotyczą
cego rocznego sprawozdania finansowego Agencji oraz 
legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw 
tego sprawozdania. 

6. Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie z wydanymi 
przez IFAC Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finan
sowej i kodeksami etyki oraz z Międzynarodowymi Standar
dami Najwyższych Organów Kontroli wydanymi przez 
INTOSAI (ISSAI). Zgodnie z tymi standardami Trybunał 
zobowiązany jest zaplanować i przeprowadzić kontrolę 
w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że spra
wozdanie finansowe Agencji nie zawiera istotnych znie
kształceń, a leżące u jego podstaw transakcje są legalne 
i prawidłowe. 

7. W ramach kontroli stosuje się procedury mające na 
celu uzyskanie dowodów kontroli potwierdzających kwoty 
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz 
legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw. 
Wybór tych procedur zależy od osądu kontrolera, w tym od 
oceny ryzyka wystąpienia – w wyniku nadużycia lub błędu – 
istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego lub 
istotnej niezgodności transakcji leżących u podstaw tego 
sprawozdania z wymogami przepisów Unii Europejskiej. 
W celu opracowania procedur kontroli stosownych do 
okoliczności Trybunał, dokonując oceny ryzyka, bierze 
pod uwagę wykorzystywany do sporządzania i rzetelnej 
prezentacji sprawozdań finansowych system kontroli 
wewnętrznej oraz systemy nadzoru i kontroli wprowadzone 
celem zapewnienia legalności i prawidłowości transakcji 
leżących u podstaw tych sprawozdań. Kontrola obejmuje 
także ocenę stosowności przyjętych zasad rachunkowości 
oraz racjonalności sporządzonych szacunków księgowych, 
a także ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finanso
wego. 

8. Trybunał uznał, że uzyskane dowody kontroli są 
wystarczające i właściwe, aby stanowić podstawę do 
wydania poniższych opinii.
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( 1 ) Dz.U. 27 z 6.12.1958, s. 534. 
( 2 ) Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15. 
( 3 ) Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu oraz rachunku 

dochodów i wydatków, rachunku przepływów pieniężnych, zesta
wienia zmian w aktywach netto oraz opisu istotnych zasad rachun
kowości i innych informacji dodatkowych. 

( 4 ) Art. 33 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 
(Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72). 

( 5 ) Art. 38 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002. 
( 6 ) Zasady przedstawiania przez agencje sprawozdania finansowego 

oraz prowadzenia przez nie rachunkowości określone są w rozdzia 
łach 1 i 2 tytułu VII rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 
ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 652/2008 
(Dz.U. L 181 z 10.7.2008, s. 23) i w tej postaci zostały włączone do 
regulaminu finansowego Agencji. 

( 7 ) Art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).



Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

9. W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe 
Agencji ( 8 ) rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych 
aspektach, jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 
2011 r. oraz wyniki jej transakcji i przepływy pieniężne 
za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jej 
regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości 
przyjętymi przez księgowego Komisji ( 9 ). 

Opinia na temat legalności i prawidłowości transakcji 
leżących u podstaw rozliczeń 

10. W opinii Trybunału transakcje leżące u podstaw 
rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budże
towy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r. są legalne 
i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Objaśnienie uzupełniające 

11. Nie podważając opinii wyrażonej w pkt 10, Trybunał 
pragnie ponownie zwrócić uwagę na następującą kwestię. 
Art. 54 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej stanowi, że Agencja jest finansowo nieza
leżna. Art. 7 statutu Agencji stanowi, że „wydatki Agencji 
obejmują koszty administracyjne jej pracowników i komitetu, 
a także wydatki wynikające z umów zawartych z osobami 
trzecimi”. W rzeczywistości od roku 2008 Agencja nie 
otrzymuje środków budżetowych, dlatego Komisja Euro
pejska bezpośrednio uregulowała wydatki Agencji ponie
sione w ramach wspomnianego powyżej art. 7. W opinii 
Trybunału taka sytuacja stanowi naruszenie statutu Agencji 
i Trybunał uważa, że zarówno Agencja, jak i Komisja 
powinny wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stro
nami podjąć działania w celu zmiany tej sytuacji. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Louis GALEA, 
członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 5 września 
2012 r. 

W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
Prezes
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( 8 ) Ostateczna wersja rocznego sprawozdania finansowego została 
sporządzona w dniu 29 czerwca 2012 r. i wpłynęła do Trybunału 
w dniu 3 lipca 2012 r. Ostateczna wersja rocznego sprawozdania 
finansowego skonsolidowana ze sprawozdaniem Komisji publiko
wana jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do 15 listopada 
następnego roku. Znajduje się ona na następującej stronie interne
towej: http://eca.europa.eu lub http://ec.europa.eu/euratom/accounts_ 
en.html/ 

( 9 ) Zasady rachunkowości przyjęte przez księgowego Komisji opierają 
się na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora 
Publicznego (IPSAS) wydanych przez Międzynarodową Federację 
Księgowych, a w kwestiach nimi nieobjętych – na Międzynarodo
wych Standardach Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Stan
dardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wydanych przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

http://eca.europa.eu
http://ec.europa.eu/euratom/accounts_en.html/
http://ec.europa.eu/euratom/accounts_en.html/


ODPOWIEDŹ AGENCJI 

11. Agencja zgadza się z wnioskiem Trybunału Obrachunkowego. 

W 2011 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie przywrócenia w budżecie pozycji dotyczącej konkretnie 
Agencji Dostaw Euratomu. W rezultacie na 2012 r. Komisja przyznała Agencji dotację w kwocie 
98 000 EUR, przy łącznym budżecie na ten rok wynoszącym 104 000 EUR (wraz z przychodami finan
sowymi).

PL 15.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 388/173


	Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2011 wraz z odpowiedzią Agencji (2012/C 388/29)

