
SPRAWOZDANIE

dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Agencji

(2016/C 449/11)

WPROWADZENIE

1. Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (zwana dalej „Agencją”, inaczej „EASME”) z siedzibą 
w Brukseli zastąpiła Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) i jest jej następcą prawnym. 
Agencja została ustanowiona na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. decyzją wykonawczą Komisji 
2013/771/UE (1) uchylającą decyzję Komisji 2007/372/WE (2). Znacznie poszerzony mandat Agencji obejmuje 
zarządzanie, w bliskiej współpracy z siedmioma dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej, działaniami UE w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji, konkurencyjności MŚP, działaniami na rzecz środowiska i klimatu, morskimi i rybackimi, 
a także, tak jak w przeszłości, częściami programu na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007–2013.

2. W tabeli przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące Agencji (3).

Tabela

Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Agencji

2014 2015

Budżet (w mln euro) 24,5 36,4

Łączna liczba personelu na dzień 31 grudnia (1) 283 373

(1) Personel obejmuje urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych 
ekspertów krajowych.

Źródło: Dane przekazane przez Agencję.

INFORMACJE LEŻĄCE U PODSTAW POŚWIADCZENIA WIARYGODNOŚCI

3. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury kontrolne, bezpośrednie badanie 
transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych przez Agencję systemach nadzoru i kontroli. 
Elementami uzupełniającymi to podejście są dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów (w stosownych 
przypadkach) oraz analiza oświadczeń kierownictwa.

POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI

4. Na mocy postanowień art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Trybunał zbadał:

a) roczne sprawozdanie finansowe Agencji obejmujące sprawozdanie finansowe (4) oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu (5) za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.;

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania.

Zadania kierownictwa

5. Kierownictwo odpowiada za sporządzenie i rzetelną prezentację rocznego sprawozdania finansowego Agencji oraz 
za legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw (6):
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(1) Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 73.
(2) Dz.U. L 140 z 1.6.2007, s. 52.
(3) Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Agencji można znaleźć na jej stronie internetowej: www.ec.europa.eu/easme/.
(4) Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu oraz sprawozdania z finansowych wyników działalności, rachunku przepływów 

pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.
(5) Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje rachunek wyniku budżetowego wraz z załącznikiem.
(6) Art. 62 i 68 w związku z art. 53 i 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 298 

z 26.10.2012, s. 1).

http://www.ec.europa.eu/easme/


a) Zadania kierownictwa w zakresie rocznego sprawozdania finansowego Agencji obejmują: zaprojektowanie, 
wdrożenie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającego sporządzenie i rzetelną prezentację 
sprawozdania finansowego, które nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem, 
a także wybór i stosowanie właściwych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie zasad rachunkowości przyjętych 
przez księgowego Komisji (7) oraz sporządzanie szacunków księgowych, które są racjonalne w danych 
okolicznościach. Dyrektor zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Agencji po tym, jak zostanie ono sporządzone 
przez księgowego Agencji na podstawie wszystkich dostępnych informacji. Do sprawozdania finansowego księgowy 
dołącza oświadczenie, w którym stwierdza między innymi, że uzyskał wystarczającą pewność, że daje ono prawdziwy 
i rzetelny obraz sytuacji finansowej Agencji we wszystkich istotnych aspektach.

b) Zadania kierownictwa w zakresie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń i zgodności 
z zasadą należytego zarządzania finansami obejmują zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie skutecznego 
i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwego nadzoru, jak również podejmowanie odpowiednich 
działań w celu zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz – w razie konieczności – 
podejmowanie kroków prawnych w celu odzyskania nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych 
środków finansowych.

Zadania Trybunału

6. Zadaniem Trybunału jest przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (8), na podstawie przeprowadzonej 
przez siebie kontroli, poświadczenia wiarygodności dotyczącego rocznego sprawozdania finansowego Agencji oraz 
legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Trybunał przeprowadza kontrolę zgodnie 
z wydanymi przez IFAC Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i kodeksem etyki oraz z Międzynarodo-
wymi Standardami 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 
roczne sprawozdanie finansowe Agencji nie zawiera istotnych zniekształceń, 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 rocznym sprawozdaniu finansowym oraz legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego 
podstaw. Dobór procedur zależy od osądu kontrolera, w tym od oceny ryzyka wystąpienia – w wyniku nadużycia lub 
błędu – istotnego zniekształcenia w rocznym sprawozdaniu finansowym lub istotnej niezgodności transakcji leżących 
u podstaw tego sprawozdania z wymogami przepisów Unii Europejskiej. W celu zaprojektowania procedur kontroli 
odpowiednich w danych okolicznościach kontroler, dokonując oceny ryzyka, bierze pod uwagę system kontroli 
wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji rocznego sprawozdania finansowego oraz 
systemy nadzoru i kontroli wprowadzone w celu zapewnienia legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw 
tego sprawozdania. Kontrola obejmuje także ocenę stosowności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz 
racjonalności sporządzonych szacunków księgowych, a także ocenę ogólnej prezentacji rocznego sprawozdania 
finansowego.

8. Trybunał uznał, że uzyskane dowody kontroli stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania 
poświadczenia wiarygodności.

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

9. W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Agencji przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych 
aspektach jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący 
się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jej regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji.

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 budżetowy 
zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

11. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.
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(7) 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 
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

(8) Art. 162 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.



UWAGI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA BUDŻETEM

12. W tytule III (wydatki na wsparcie realizacji programów) stwierdzono wysoki poziom przeniesień środków. Wyniosły 
one 4 mln euro, co stanowi 65 % środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tym tytule (w 2013 r. było to 2,6 mln 
euro, czyli 72 %). Wynika to przede wszystkim ze szczegółowych zamówień związanych z usługami ekspertów (3 mln 
euro) i audytami zewnętrznymi (0,6 mln euro), z czego zamówienia na łączną kwotę 0,8 mln euro podpisano pod koniec 
2015 r. Przeniesienia te dotyczą głównie usług, które mają być zrealizowane w 2016 r.

13. W grudniu 2015 r. Agencja zapłaciła 2,2 mln euro z tytułu czynszu za swoją siedzibę i powiązanych wydatków za 
2016 r. Płatności tej dokonano z budżetu Agencji za 2015 r., co stanowi naruszenie budżetowej zasady jednoroczności (9).

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z ZESZŁOROCZNYMI UWAGAMI

14. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał w roku poprzednim 
przedstawiono w załączniku.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Baudilio TOMÉ 
MUGURUZA, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 
13 września 2016 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Prezes 
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(9) Art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1653/2004 (Dz.U. L 297 z 22.9.2004, s. 6).



ZAŁĄCZNIK

Działania podjęte w związku z zeszłorocznymi uwagami

Rok Uwagi Trybunału
Działania naprawcze

(zrealizowane/w trakcie realizacji/ 
niepodjęte/brak danych lub nie dotyczy)

2013

Wskaźniki wykonania budżetu za 2013 r. były wprawdzie 
zadowalające, jednak poziom anulowanych w 2013 r. środków 
przeniesionych z 2012 r. (215 000 euro, czyli 19 % przeniesionych 
środków) wskazuje na uchybienia w planowaniu budżetu Agencji 
i stanowi naruszenie budżetowej zasady jednoroczności. Anulowane 
środki związane są przede wszystkim z tymczasowymi zobowiąza-
niami budżetowymi zaciąganymi na rutynowe wydatki administra-
cyjne.

zrealizowane

2014

Kwota anulowanych w 2014 r. środków budżetowych przeniesio-
nych z 2013 r. (260 209 euro, czyli 20 % przeniesionych środków; 
w 2013 r. było to 19 %) wskazuje na przeszacowanie zapotrzebo-
wania na środki budżetowe na koniec 2013 r., podobnie jak 
w poprzednim roku.

zrealizowane

2014

Początkowy budżet Agencji został wprawdzie zmieniony i zmniej-
szony o 3 mln euro we wrześniu 2014 r., jednak Agencja zaciągnęła 
zobowiązania na zaledwie 91 % środków pochodzących ze 
zmniejszonego budżetu. Ten niski wskaźnik wykorzystania środków 
można wyjaśnić przede wszystkim wyzwaniami organizacyjnymi 
i operacyjnymi wynikającymi z rozszerzenia zakresu mandatu 
Agencji o realizację dodatkowych programów i zadań w ścisłej 
współpracy z Komisją. Znacznie zaniżone wykorzystanie środków 
budżetowych wskazuje jednak na potrzebę poprawy w zakresie 
planowania budżetu Agencji.

w trakcie realizacji (1)

2014

O konieczności poprawy świadczy także wysoki (wyższy niż 
wcześniej) poziom środków przeniesionych na 2015 r., który 
sięgnął 3,8 mln euro, czyli 17 % środków, na które zaciągnięto 
zobowiązania (w 2013 r. było to 1,3 mln euro, czyli 8 %). Dotyczy 
to przede wszystkim tytułu III (wydatki na wsparcie realizacji 
programów), w którym środki te wyniosły 2,6 mln euro, czyli 72 % 
(w 2013 r. było to 0,6 mln euro, czyli 35 %). Stanowi to naruszenie 
budżetowej zasady jednoroczności.

w trakcie realizacji

(1) W 2015 r., z wyjątkiem płatności, o których mowa w pkt 14, stwierdzono niski poziom wykonania budżetu (93 %).
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ODPOWIEDZI AGENCJI

12. W ciągu 2015 r. Agencja podjęła konieczne środki, aby zmniejszyć kwotę przeniesień na 2016 r. Przeniesienie 
środków na zobowiązania przeznaczonych na zamówienia dotyczące audytów nie powoduje konieczności podjęcia działań 
naprawczych, ponieważ jest ono uzasadnione w związku z ich charakterem.

13. Agencja opracowała wstępne planowanie budżetowe w oparciu o możliwą przeprowadzkę do nowej lokalizacji. OIB 
nieoczekiwanie odwołał tę przeprowadzkę, a zatem Agencja miała do dyspozycji większy budżet. Ponadto Agencja 
poprawiła swoją metodologię obliczania wynagrodzeń i dokonała przeglądu średnich stawek płacowych dla wszystkich 
stopni, co miało wpływ na całkowity budżet. Podjęto kilka działań w celu zmniejszenia nadwyżki, jednakże po 
skonsultowaniu się z członkami komitetu sterującego EASME i zgodnie z zasadami ekonomii i wydajności Agencja 
postanowiła wykorzystać nadwyżkę wyjątkowo na wynajem i obsługę obecnego budynku w następnym roku budżetowym. 
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