Ocena wykonania budżetu KNF za 2015 rok przez
Najwyższą Izbę Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 15 stycznia 2016 r. do 4 kwietnia 2016 r.
przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa w 2015 r. w części 70
Komisja Nadzoru Finansowego.
Zakres kontroli obejmował:
- wykonanie dochodów budżetowych,
- wykonanie wydatków budżetu państwa,
- budżetu w układzie zadaniowym,
- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2015
oraz sprawozdań za IV kwartał 2015 r. w zakresie operacji finansowych.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa
w 2015 roku w części 70 Komisja Nadzoru Finansowego.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 2015 r. w wysokości 228 715,7 tys.
zł, co stanowiło 100,6% kwoty planowanej oraz 116,4% dochodów
zrealizowanych w 2014 r. Stwierdzono, że należności z tytułu dochodów
budżetowych ustalane były i egzekwowane prawidłowo i terminowo.
Wydatki budżetowe w 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 206 210,5 tys. zł
i stanowiły 94,5% wydatków planowanych oraz 99,0% wydatków
zrealizowanych w roku 2014. Stwierdzono, że wydatki zostały poniesione
zgodnie z planem finansowym i z zachowaniem zasad gospodarowania
środkami publicznymi. Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że w rezultacie
wydatkowania środków zostały osiągnięte cele prowadzonej działalności
zaplanowane w budżecie zadaniowym.
Najwyższa Izba Kontroli badając efekty rzeczowe prowadzonej przez UKNF
działalności, zwróciła uwagę, że osiągnięta w 2015 roku wartość miernika dla
zadania nadzoru nad runkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i
bankowym wyniosła 104% i była wyższa od planowanej w budżecie
zadaniowym na poziomie 94%.
Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła również nieprawidłowości pod kątem
prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych.
Najwyższa Izba kontroli zaopiniowała pozytywnie roczne sprawozdania
budżetowe za 2015 r. oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV
kwartał 2015 r. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo
pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, stosownie do
obowiązujących przepisów.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że przyjęty w UKNF system kontroli
zarządczej zapewnił w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości
sporządzanych sprawozdań.
Najwyższa Izba Kontroli po analizie działań składających się na realizację
dochodów budżetowych, zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia
bezzwłocznego podejmowania egzekucji zaległych należności z tytułu kar
nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

