Ocena wykonania budżetu KNF za 2014 rok przez NIK

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 29 stycznia 2015 r. do 3 kwietnia 2015 r.
przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 70 Komisja Nadzoru
Finansowego. NIK zbadała także kwestię refundacji przez Narodowy Bank Polski części
składki wnoszonej przez KNF na rzecz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 wykonanie budżetu państwa w 2014 roku
w części 70 Komisja Nadzoru Finansowego.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 2014 r. w wysokości 196 504,4 tys. zł, co
stanowiło 87,7% kwoty planowanej. Niskie wykonanie dochodów było związane ze
specyficzną formą finansowania kosztów działalności Komisji i Urzędu Komisji, która polega
na tym, że podmioty nadzorowane w trakcie roku budżetowego wnoszą zaliczkowe wpłaty na
poczet kosztów nadzoru, które są rozliczane po zakończeniu roku budżetowego. Z uwagi na
poziom dochodów budżetowych nieprzekraczający 250,0 mln zł, kontrola została ograniczona
do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w roczny sprawozdaniu
budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku
poprzedniego. Dane wykazane w rocznych sprawozdaniach sporządzonych przez dysponenta
części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego:
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23),
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),
- z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie
zadaniowym (Rb-BZ1),
także
- w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2014 r. o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji (Rb-Z) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
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W kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny:
pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria dla oceny pozytywnej ani negatywnej
stosuje się ocenę opisową.

Ewidencja ta prowadzona była w warunkach przyjętego systemu kontroli zarządczej w
zakresie finansowym zawierającego wszystkie wymagane elementy/czynności określone w
aktach prawnych i regulacjach wewnętrznych oraz obowiązujących standardach. W przyjętej
koncepcji kontroli ustanowiono mechanizmy kontroli zapobiegające znaczącym ryzykom
zidentyfikowanym w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań.

