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1. Wprowadzenie
Integracja europejska zapocz tkowana w latach pi!"dziesi tych XX wieku oznacza#a stale wzrastaj cy zakres zada$, które s finansowane wspólnie przez kraje cz#onkowskie. W tym celu powsta#
fundusz zasilany przez kraje cz#onkowskie, z którego mog#yby by" finansowane wspólne dzia#ania.
Funduszem tym jest bud%et. W pocz tkowym okresie ka%da z trzech wspólnot europejskich: Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) oraz
Europejska Wspólnota W!gla i Stali (EWWiS), dysponowa#a w#asnym bud%etem. W wyniku traktatu
o fuzji wspólnot, który wszed# w %ycie w 1967 r., nie tylko po# czono organa wspólnot, lecz tak%e
utworzono wspólny bud%et, finansuj cy ich dzia#ania1.
Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) z roku 1991 powo#a# do %ycia Uni! Europejsk
okre&laj c jednocze&nie dwie wspólnoty:
1. Wspólnot! Europejsk (poprzednia EWG), której cele obejmuj realizacj! szeroko rozumianej zintegrowanej polityki gospodarczej i spo#ecznej. Celami s w szczególno&ci: zapewnienie harmonijnego i zrównowa%onego wzrostu gospodarczego w ca#ej Wspólnocie,
prowadz cego do podniesienia i wyrównania poziomu %ycia pomi!dzy poszczególnymi
regionami Wspólnoty, osi gni!cia stabilnego wysokiego poziomu zatrudnienia, równo&ci
kobiet i m!%czyzn, osi gni!cie spójno&ci gospodarczej i spo#ecznej.
2. EURATOM, której g#ównym celem jest pokojowe wykorzystanie energii j drowej i rozwój wspólnego rynku zwi zanego z t energi .
Do roku 2002 dzia#alno&" Wspólnot by#a finansowana przez dwa bud%ety:
bud%et ogólny (general budget),
bud%et operacyjny EWWiS (operating budget).
Od roku 2003 r. dochody i wydatki bud%etu operacyjnego wesz#y w zakres bud%etu ogólnego.
2. Bud#et ogólny i zasady bud#etowe
Bud%et ogólny UE jest zestawieniem przewidywanych dochodów i wydatków Wspólnot Europejskich (WE). Bud%et podlega corocznej autoryzacji przez Rad! i Parlament Europejski. Takie uj!cie
oznacza, i% bud%et mo%e by" rozumiany jako:

1

Por. B. Berna! (red), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE, Wroc"aw 2005, s. 141.

44

1) plan finansowy dzia#alno&ci WE opracowywanym i wykonywanym przez Komisj! Europejsk i podleg#e jej podmioty obejmuj cy przewidywane w okresie rocznym dochody i
wydatki WE,
2) wyodr!bniony maj tkowo fundusz o charakterze redystrybucyjnym i ponadpa$stwowym,
3) akt prawny.
Redystrybucyjny charakter bud%etu polega na wydatkowaniu zgromadzonych &rodków na okre&lone wspólnotowym prawem zadania. Redystrybucyjna funkcja bud%etu opiera si! na powszechno&ci,
przymusowo&ci i bezzwrotno&ci obci %e$, a tak%e braku wzajemnego bezpo&redniego &wiadczenia ze
strony WE.
Ponadpa$stwowo&" bud%etu WE wyra%a si! w tym, %e jego dochody pochodz ze 'róde#, które
wcze&niej by#y 'ród#ami dochodów bud%etów pa$stw cz#onkowskich. Wszystkie pa$stwa cz#onkowskie s zobligowane do pobierania i przekazywania &rodków z podatków, ce# i innych op#at do bud%etu
ogólnego zgodnie z odr!bnymi przepisami WE.
Unijny bud%et jest planowany, uchwalany i wykonywany przez instytucje WE, które charakteryzuj si! organizacyjn i finansow autonomi i w tym zakresie s one niezale%ne od w#adz pa$stw
cz#onkowskich. Bud%et UE jest uchwalany przez Rad! Unii Europejskiej i Parlament Europejski w
formie, tzw. nieokre&lonego aktu prawnego. Akt ten nadaje Komisji Europejskiej uprawnienia do pobierania dochodów i realizowania wydatków, ale nie umo%liwia nak#adania ci!%arów podatkowych na
konkretnych podatników i wydatkowania &rodków bud%etowych na okre&lone cele. Czynno&ci te mog
si! odbywa" jedynie na podstawie odpowiednich aktów wykonawczych do uchwa#y bud%etowej, takich jak: regulacje, decyzje i dyrektywy2.
Zasady, którymi nale%y pos#ugiwa" si! prowadz c gospodark! bud%etow Unii Europejskiej s
okre&lone w Rozporz dzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej i EURATOM nr 1605/2002 z dnia 25
czerwca 2002 r. w sprawie rozporz dzenia finansowego maj cego zastosowanie do bud%etu ogólnego
Wspólnot Europejskich3. Rozporz dzenie to zast pi#o funkcjonuj ce od 1978 roku rozporz dzenie z
dnia 21-12-19774. Poprzednie Rozporz dzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. maj ce zastosowanie do bud%etu ogólnego Wspólnot Europejskich, kilkakrotnie ulega#o istotnym zmianom. G#ównym powodem tego by#y cz!ste korekty przyjmowanych perspektyw finansowych tworz cych ramy
do rozwoju bud%etu, wydarze$ w sferze struktury instytucjonalnej oraz szeregu poszerze$ Wspólnoty
o kolejne kraje.
Podstawow zasad , któr nale%y stosowa" w trakcie prowadzenia gospodarki bud%etowej WE
jest zasada nale%ytego zarz dzania finansami. Nakazuje ona w#a&ciw realizacj! postulatu efektywno&ci i skuteczno&ci przez przestrzeganie zasad bud%etowych, które przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Zasady bud etowe
Zasada
Jedno!ci

Jednoroczno!ci
Uniwersalno!ci
Równowagi

Szczegó"owo!ci
(specyfikacji)
Przejrzysto!ci
i jawno!ci
Jednostki rozliczeniowej

Charakterystyka
Wskazuje ona na konieczno ! uj"cia w bud#ecie wszystkich dochodów i wydatków, które s$
uznane dla funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej. Dochody i wydatki Wspólnot sk%adaj$ si" z:
dochodów i wydatków WE, %$cznie z wydatkami administracyjnymi na%o#onymi na instytucje postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej, odnosz$cymi si" do wspólnej
polityki zagranicznej i bezpiecze&stwa oraz wspó%pracy policyjnej i s$dowej w sprawach karnych, a tak#e %$cznie z wydatkami operacyjnymi poniesionymi przy wykonywaniu tych postanowie&, je#eli s$ one pokrywane z bud#etu,
dochodów i wydatków Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
Poza tym bud#et UE mo#e okre la! kwoty zabezpieczaj$ce udzielenie lub zaci$gni"cie po#yczek oraz p%atno ci na rzecz funduszu gwarancyjnego z tytu%u dzia%a& zewn"trznych.
Po rednio, zasada jedno ci stanowi zakaz gospodarki pozabud#etowych, czyli brak mo#liwo ci realizacji dochodów ani wydatków, je#eli nie zosta%y wprowadzone do odpowiedniej
pozycji bud#etu. Nie mo#na równie# zaci$ga! zobowi$za& ani zatwierdza! jakichkolwiek
wydatków ponad rodki zatwierdzone bud#etem.
Oznacza ona, i# poszczególne operacje bud#etowe odnosz$ si" do konkretnego roku bud#etowego, dzi"ki czemu %atwiejsza jest kontrola realizacji bud#etu.
Zakazuje ona wi$zania poszczególnych kategorii dochodów z okre lonymi wydatkami.
Dochody i wydatki bud#etowe nie mog$ by! do siebie przypisane.
Nakazuje ona równowa#enie wydatków i dochodów. Oznacza to zakaz deficytu i tym samym zaci$gania po#yczek i kredytów na jego pokrycie. W razie pojawienia si" dodatkowych wydatków jest konieczne uchwalenie bud#etu koryguj$cego okre laj$cego nowe 'ród%a dochodów. Ewentualna nadwy#ka, która powstaje na skutek niepe%nego wykorzystania
rodków lub zbyt niskiego oszacowania dochodów jest przekazywana na poczet przysz%orocznego bud#etu.
Okre la ona obowi$zek wi$zania wydatku bud#etu z konkretnym celem, tak aby nie powstawa%y jakiekolwiek w$tpliwo ci co do tego, na co jest przeznaczony. Wydatki musz$ by!
okre lone jednoznacznie, co ma zapobiega! powstawaniu niejasno ci na etapie ich realizacji,
jak i kontroli wykonania5.
Nast"puje ona przez prowadzenie gospodarki finansowej WE za pomoc$ bud#etu. Zarówno
sam bud#et, jak równie# zwi$zane z nim sprawozdania maj$ charakter jawny i podlegaj$
opublikowaniu w Dzienniku Urz"dowym Wspólnot Europejskich.
Dotyczy ona okre lenia wymogu stosowania jednolitej waluty, któr$ jest euro. Obecnie jest
to oczywiste, ale historycznie bud#et UE tworzono w ró#nych jednostkach walutowych i
rozrachunkowych.

#ród$o: Opracowanie w$asne.

3. Sprawozdawczo!# bud etowa
Celem sporz$dzania i prezentacji sprawozda& jest dostarczenie przydatnych dla szerokiego kr"gu
odbiorców informacji o sytuacji finansowej, wynikach i przep%ywach rodków pieni"#nych danego
podmiotu. W odniesieniu do podmiotu sektora publicznego, którym jest Wspólnota Europejska, celem
jest, przede wszystkim, dostarczenie informacji przydatnych w procesie podejmowania decyzji oraz
rozliczenie si" podmiotu z powierzonych mu zasobów. Dla rzetelno ci i prawid%owo ci przedstawienia
sytuacji podmiotu, sprawozdanie finansowe musi zawiera! kompletne informacje, opisuj$ce charakter
i zakres dzia%alno ci instytucji oraz wyja nienia co do sposobu finansowania tych dzia%a&. Dane powinny by! przedstawione w jasny i zrozumia%y sposób, umo#liwiaj$cy porównanie poszczególnych

5

Por. L. Or%ziak: Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2004, s. 112.

46

okresów bud#etowych6. Sprawozdania opisuj$ce przebieg zarz$dzania finansami powinny zawiera!
szczegó%owy opis sposobu osi$gni"cia celów na dany rok oraz sytuacji finansowej i wydarze&, które
mia%y istotny wp%yw na dzia%alno ! Wspólnot w ci$gu roku bud#etowego. Zasady odnosz$ce si" do
sprawozdawczo ci zawarte s$ we wskazanym wy#ej Rozporz$dzeniu Rady WE nr 1605 oraz w Rozporz$dzeniu Komisji WE nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiaj$ce szczegó%owe zasady
wykonania rozporz$dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporz$dzenia finansowego
maj$cego zastosowanie do bud#etu ogólnego Wspólnot Europejskich7 (rozporz$dzenia finansowe).
Sprawozdania bud#etowe Wspólnoty obejmuj$:
a) sprawozdania finansowe instytucji i organów,
b) skonsolidowane sprawozdania finansowe, przedstawiaj$ce %$czne wielko ci finansowe
zawarte w sprawozdaniach finansowych instytucji i organów,
c) sprawozdania z wykonania bud#etu instytucji oraz bud#etów organów,
d) skonsolidowane sprawozdania z wykonania bud#etu, które przedstawiaj$ w formie zagregowanej informacje zawarte w sprawozdaniach z wykonania bud#etu organów i instytucji,
e) sprawozdanie Komisji dotycz$ce gwarancji bud#etowych oraz zwi$zanego z nimi ryzyka,
f) miesi"czne raporty zawieraj$ce zagregowane przynajmniej na poziomie rozdzia%ów dane
dotycz$ce wykonania bud#etu,
g) okresowe (trzy razy do roku: na 31 maja, 31 sierpnia i 31 grudnia), sprawozdanie z wykonania bud#etu, obejmuj$ce dochody i wydatki z podzia%em na rozdzia%y, artyku%y i pozycje.
Sprawozdania musz$ by! sporz$dzone zgodnie z zasadami, dok%adnie i wyczerpuj$co. Powinny
one przedstawia! prawid%owo i rzetelnie:
aktywa i pasywa, wydatki i dochody, nale#no ci i zobowi$zania nie wykazane jako
aktywa lub pasywa oraz przep%yw rodków pieni"#nych w odniesieniu do sprawozda& finansowych,
operacje po stronie dochodów i wydatków w odniesieniu do sprawozda& z wykonania bud#etu.
Sprawozdania finansowe, sporz$dzane w milionach euro, sk%adaj$ si" z:
bilansu, przedstawiaj$cego stan i struktur" aktywów i pasywów,
rachunku wyniku ekonomicznego, który przedstawia sytuacj" finansow$ oraz wynik
ekonomiczny,
rachunku przep%ywu rodków, wykazuj$cego kwoty otrzymane i wydatkowane w
ci$gu roku oraz ko&cowy stan rodków pieni"#nych,
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sprawozdania zmian w kapitale, przedstawiaj$cego zwi"kszenia i zmniejszenia we
wszystkich pozycjach kapita%owych,
za%$cznika do sprawozdania finansowego, który uzupe%nia i wyja nia u#yte zasady,
metody i sposoby przedstawienia informacji w wy#ej wymienionych sprawozdaniach, jak równie# przedstawia zobowi$zania pozabilansowe ukazuj$ce nale#no ci i
zobowi$zania nie zawarte w bilansie, które mog%yby mie! wp%yw na aktywa i pasywa, sytuacj" finansow$ lub wynik danego podmiotu; za%$cznik ten powinien równie#
dostarczy! wszelkie dodatkowe informacje zalecane przez ogólnie przyj"t$ mi"dzynarodow$ praktyk" rachunkowo ci, w przypadku, gdy takie informacje odnosz$ si"
do dzia%alno ci Wspólnot.
Rozporz$dzenia finansowe nie narzucaj$ szczegó%owej struktury sprawozda&, wskazuj$c jedynie
minimalny zakres informacji, które powinny zawiera! sprawozdania. Tabela 2 przedstawia podstawowy uk%ad tre ci zawartej w bilansie.
Tabela 2. Struktura bilansu
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Aktywa
Koszty organizacji
Niematerialne aktywa trwa%e
Rzeczowe aktywa trwa%e
Finansowe aktywa trwa%e
Nale#no ci d%ugoterminowe
Zapasy
Nale#no ci krótkoterminowe
(rodki pieni"#ne i ekwiwalenty rodków pieni"#nych
Rozliczenia mi"dzyokresowe i kwota naliczonych odsetek

I.
II.
III.
IV.
V.

Pasywa
Kapita% w%asny
Rezerwy
Zobowi$zania d%ugoterminowe
Zobowi$zania krótkoterminowe
Przychody przysz%ych okresów.

#ród$o: Opracowanie na podstawie: Rozporz&dzenia Komisji WE nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r.

Pozycje sk%adników aktywnych s$ u%o#one wed%ug rosn$cej p%ynno ci, natomiast sk%adniki pasywów s$ sklasyfikowane wed%ug rosn$cej wymagalno ci.
Rachunek wyniku ekonomicznego powinien przedstawia! przychody i koszty organów WE wed%ug struktury i procedury:
Przychody z dzia%alno ci operacyjnej
– Koszty operacyjne
= Wynik operacyjny
+/- Wynik na dzia%alno ci finansowej
= Wynik na zwyk%ej dzia%alno ci
+/- Wynik zdarze& nadzwyczajnych
= Wynik ekonomiczny
Rachunek przep%ywów rodków pieni"#nych ukazuje zmiany stanu maj$tku pieni"#nego, sk%adaj$cego si" z:
48

gotówki w kasie,
rodków pieni"#nych na rachunkach bankowych,
innych p%ynnych aktywów, które mog$ by! szybko zamienione na rodki pieni"#ne i
których warto ! jest stabilna.
Zmiany te s$ prezentowane w podziale na przep%ywy:
operacyjne, wynikaj$ce ze zwyk%ej dzia%alno ci,
inwestycyjne, wynikaj$ce z nabycia lub sprzeda#y aktywów trwa%ych,
finansowe, wynikaj$ce z zaci$gania i udzielania po#yczek i inne 'ród%a finansowe.
4. Zasady sporz$dzania sprawozda% finansowych
Sprawozdania finansowe sporz$dza si" zgodnie z ogólnie przyj"tymi podstawowymi zasadami
rachunkowo ci, wskazanymi w artykule 124 Rozporz$dzenia nr 1605 oraz artyku%ów 187-194 Rozporz$dzenia nr 2342, takimi jak:
1. Zasada kontynuacji dzia%alno ci, zak%adaj$ca ci$g%o ! dzia%alno ci organów i instytucji,
które s$ podmiotem rachunkowo ci bud#etowej. W przypadku, gdy istniej$ obiektywne
przes%anki wskazuj$ce na to, #e organ lub instytucja Wspólnoty ma zaprzesta! dzia%alno ci
Ksi"gowy, czyli osoba odpowiedzialna za rachunkowo ! i sprawozdawczo ! bud#etow$,
jest zobowi$zany do przedstawienia tej informacji w sprawozdaniu finansowym.
2. Zasada ostro#no ci oznacza, #e aktywa i dochód nie mog$ by! zawy#ane, a pasywa i op%aty nie mog$ by! zani#ane. Nale#y jednocze nie pami"ta!, #e zasada ostro#no ci nie dopuszcza tworzenia ukrytych rezerw lub nieuzasadnionych odpisów.
3. Zasada jednolitych metod rachunkowo ci, która stanowi o zakazie zmiany stosowanych
zasad i metod rachunkowo ci w kolejnych okresach bud#etowych. Od zasady tej mo#na
odst$pi! jedynie w wyj$tkowych okoliczno ciach, takich jak istotna zmiana charakteru
dzia%alno ci podmiotu lub konieczno ! poprawienia prawid%owo ci prezentacji operacji
rachunkowych.
4. Zasada porównywalno ci informacji, mówi$ca o konieczno ci prezentacji tych samych
pozycji w sprawozdaniach finansowych w kolejnych okresach. W przypadku, gdy przedstawienie lub sposób klasyfikacji sk%adników sprawozda& jednej finansowych ulega zmianie, odpowiadaj$ce kwoty za poprzedni rok powinny by! sklasyfikowane w sposób umo#liwiaj$cy porównanie. Je li nie ma takiej mo#liwo ci fakt ten powinien by! odpowiednio
wyja niony w sprawozdaniu.
5. Zasada istotno ci nakazuje uj"cie w sprawozdaniach wszystkich operacji, które maj$ znaczenie dla przedstawienia prawdziwego i rzetelnego obrazu. Istotno ! ta powinna odnosi!
si" do charakteru transakcji lub jej kwoty. Zasada ta pozwala %$cznie ujmowa! w ksi"gach
takie transakcje, które:
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a)

maj$ identyczny charakter, nawet je#eli kwoty s$ wysokie,

b)

kwoty s$ nieznaczne,

c)

po%$czenie wp%ywa na przejrzysto ! o wiadcze& finansowych.

6. Zasada niestosowania kompensat oznacza, #e nale#no ci i zobowi$zania oraz wydatki i
dochody nie mog$ by! wzajemnie potr$cane. Wyj$tkiem s$ te wydatki i dochody, które
pochodz$ jednej transakcji lub transakcji podobnych.
7. Zasada wy#szo ci tre ci nad form$, zgodnie z któr$ kategorie bud#etowe nale#y rejestrowa! i prezentowa! w odniesieniu do ich charakteru gospodarczego.
8. Zasada rachunkowo ci memoria%owej oznacza, #e transakcje nale#y ujmowa! w ksi"gach
w momencie ich wyst$pienia niezale#nie od momentu rzeczywistego obrotu rodków pieni"#nych. Operacje bud#etowe powinny by! ksi"gowane w roku bud#etowym, którego dotycz$.
Za prawid%owe sporz$dzenie sprawozda& finansowych organów i instytucji odpowiadaj$ Ksi"gowi tych podmiotów, którzy s$ zobowi$zani do przekazania sprawozda& Ksi"gowemu Komisji. Na
podstawie tych sprawozda&, Ksi"gowy Komisji sporz$dza skonsolidowane sprawozdania tymczasowe
i przekazuje je do Trybuna%u Obrachunkowego wraz z cz$stkowymi sprawozdaniami instytucji i organów.
Obowi$zkiem Trybuna%u Obrachunkowego jest przedstawienie swoich uwag w sprawie tymczasowych sprawozda& wszystkich instytucji i organów,, jak i sprawozda& skonsolidowanych. Po
uwzgl"dnieniu korekt, powstaj$ ostateczne sprawozdania. Nast"pnie s$ one zatwierdzane przez Komisj" i podlegaj$ publikacji w Dzienniku Urz"dowym Wspólnot Europejskich wraz z po wiadczeniem o
wiarygodno ci przed%o#onym przez Trybuna% Obrachunkowy.
5. Sprawozdania bud etowe
Sprawozdania z wykonania bud#etu, sporz$dzane w milionach euro, obejmuj$:
1. Bud#etowy rachunek wyniku, który przedstawia wszystkie operacje bud#etowe w danym
roku. Struktura tego sprawozdania jest taka sama jak bud#etu.
2. Za%$cznik do bud#etowego rachunku wyniku, maj$cy za zadanie uzupe%ni! i obja ni! informacje przedstawione w bud#etowym rachunku wyniku.
Bud#etowy rachunek wyniku powinien zawiera! informacje:
dotycz$ce dochodu, takie jak szacowane jego zmiany w bud#ecie, obrót oraz opis
zwi$zanych z nim nale#no ci,
ukazuj$ce zmiany w zobowi$zaniach,
okre laj$ce kwoty pozostaj$ce do sp%aty, przeniesione z poprzedniego roku i powsta%e w ci$gu roku bie#$cego.
Poza sprawozdaniami okre lonymi w rozporz$dzeniach finansowych, z bud#etem s$ zwi$zane raporty i sprawozdania dotycz$ce systemu audytu i kontroli. Wydatki wspólnotowe s$ poddawane audy50

tom Europejskiego Trybuna%u Rewidentów Ksi"gowych. Utworzono go w 1975 roku z siedzib$ w
Luksemburgu. Sk%ada si" z pi"tnastu cz%onków mianowanych na sze ! lat przez Rad" Unii, po konsultacji z Parlamentem Europejskim i wybieranych spo ród osób, które nale#$ lub nale#a%y w swych krajach do instytucji kontroli zewn"trznej lub posiadaj$ szczególne kwalifikacje. Zadaniem Trybuna%u
jest kontrola legalno ci i prawid%owo ci przychodów i rozchodów bud#etowych Unii. Wyniki jego
prac s$ publikowane w formie generalnych raportów rocznych i raportów specjalnych po wi"canych
poszczególnym dzia%aniom politycznym. Wydaje on tak#e opini" na temat zarz$dzania finansowego
bud#etu wspólnotowego w formie corocznej „Deklaracji pewno ci” na podstawie bezpo rednich bada& transakcji finansowych8.
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