Kontrola NIK

Po przeprowadzonej w I kwartale br. kontroli realizacji budŜetu UKNF
Wiceprezes NIK Pan Józef Górny przesłał Przewodniczącemu KNF, Panu
Stanisławowi Kluzie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.
Zawiera ono m.in. następujące oceny i stwierdzenia:
- NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budŜetu państwa
za 2008 r. w części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego.
- Roczne sprawozdania budŜetowe: Rb-23 - o stanie środków na rachunkach
bankowych. Rb-27 – z wykonania planu dochodów budŜetowych, Rb-28 – z
wykonania planu wydatków budŜetu państwa oraz kwartalne o stanie naleŜności
i zobowiązań Rb -N i Rb-Z zostały sporządzone terminowo i zgodnie z zapisami
ewidencji księgowej.
- NIK opiniuje bez zastrzeŜeń rzetelność ewidencji księgowej oraz poprawność
formalną dowodów księgowych na podstawie wyników badania 112 dowodów
księgowych o łącznej wartości 49.423,6 tys. zł, wybranych metodą monetarną
ze zbioru 3.390 pozycji na łączną kwotę 64.966,1 tys. zł. W badanej próbie nie
stwierdzono

nieprawidłowości

mających

wpływ

na

sprawozdawczość

budŜetową.
- W 2008 r. zrealizowano dochody w wysokości 239.982,4 tys. zł, tj. 117 %
planu. W kwocie tej 234.999,8 tys. zł (97,9%) stanowiły wypłaty na koszty
nadzoru, dokonywane przez zobowiązane przedmioty rynku: kapitałowego,
bankowego, ubezpieczeniowego oraz funduszy emerytalnych, 3.294,0 tys. zł
(1,4%) dochody z tytułu kar, a 365,4 tys. zł (0,2%)
wynajęcia

przez

Urząd

pomieszczeń

przy

ul.

- dochody z tytułu
Niedźwiedziej

oraz

nieruchomości przy ul. Jasnej 12. Dochody przekazywano na centralny
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rachunek bieŜący budŜetu państwa zgodnie z wymogami rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego
sposobu wykonywania budŜetu państwa.
- Rozliczenie wpłat podmiotów nadzorowanych na pokrycie rzeczywistych
kosztów nadzoru zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
- Na koniec 2008 r. naleŜności wyniosły 5.292,7 tys. zł, tj. 2,2 % dochodów.
PowyŜsza kwota obejmuje naleŜności z tytułu kar nakładanych przez Komisję
Nadzoru Finansowego w wysokości 4.124,4 tys. zł i kwotę 1.168,3 tys. zł
stanowią

naleŜności

z

tytułu

nieterminowej

realizacji

zadania

pn.

Elektroniczny System Nadzoru Nad Rynkiem, dochodzoną na drodze sądowej.
Na koniec 2008 r. dłuŜnikami UKNF było 18 podmiotów prawnych, w tym 11
postawionych w stan upadłości oraz 20 osób fizycznych.
- NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie windykację naleŜności budŜetu
państwa z tytułu kar nakładanych przez KNF na uczestników rynków
finansowych. Zbadane 29 % tytułów wykonawczych i 19 % upomnień zostało
wystawionych przez UKNF w 2008 r. zgodnie z warunkami określonymi
Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 listopada 2001 r. w sprawie
wykonania

niektórych

przepisów

o

postępowaniu

egzekucyjnym

w

administracji. Podejmowanie przez Urząd działań windykacyjnych przyczyniło
się do spadku naleŜności z kwoty 7.445,2 tys. zł na koniec 2007 r. do kwoty
5.292,7 tys. zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy odprowadzone
były w terminie określonym w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zaś składki na
PFRON w terminie określonym w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r.

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych.
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