
A SZÁMVEVŐSZÉK FÜGGETLEN MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATA AZ EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAPRA 
VONATKOZÓAN 

(2010/C 310/02) 

A Számvevőszék független megbízhatósági nyilatkozata a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alapról 
(EFA) a 2009-es pénzügyi év vonatkozásában 

I. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikkének, illetve a 10. Európai Fejlesztési Alapról szóló – és a 
korábbi EFA-kra is vonatkozó – pénzügyi szabályzat 141. cikkének rendelkezései alapján a Számvevőszék a következőket 
ellenőrizte: 

a) a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolója, 
amely az összevont pénzügyi kimutatásokból, valamint a nyolcadik, kilencedik és tizedik EFA pénzügyi műveleteinek 
végrehajtásáról szóló összevont jelentésből ( 1 ) áll; 

b) az EFA jogi keretén belül végrehajtott, a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, az 
EFA azon forrásaira vonatkozóan, amelyek pénzügyi irányításáért a Bizottság felel ( 2 ). 

A vezetés felelőssége 

II. A nyolcadik, kilencedik és tizedik EFA-ról szóló pénzügyi szabályzatnak megfelelően a vezetőség ( 3 ) felel az EFA 
végleges éves beszámolójának elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az alapul szolgáló tranzakciók jogszerűségéért 
és szabályszerűségéért: 

a) az EFA végleges éves beszámolójára vonatkozó vezetői felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő 
lényegi hibáktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítésére és valós bemutatására vonatkozó belsőkontroll-mechaniz
musok kialakítását, bevezetését és fenntartását, az EFA számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabá
lyok ( 4 ) alapján megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű 
számviteli becslések elkészítését. Az EFA végleges éves beszámolóját a Bizottság hagyja jóvá; 

b) az, hogy a vezetők hogyan gyakorolják az alapul szolgáló tranzakciók jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos 
felelősségüket, attól függ, hogy az EFA-t milyen módon hajtják végre. Közvetlen centralizált irányítás esetén a végre
hajtási feladatokat a bizottsági részlegek végzik el. Decentralizált irányítás esetén a végrehajtási feladatokat a harmadik 
országokra, közvetett centralizált irányításkor pedig egyéb szervekre ruházzák. Közös irányításkor a végrehajtási felada
tokat a Bizottság és a nemzetközi szervezetek együtt végzik. A végrehajtási feladatokat a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás követelményeinek megfelelően kell elvégezni, eredményes és hatékony belsőkontroll-mechanizmusok 
tervezésével, működtetésével és fenntartásával, beleértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzése érdekében folytatott 
megfelelő felügyelet gyakorlását és az ezek megelőzésére tett megfelelő intézkedéseket, valamint szükség esetén a tévesen 
kifizetett vagy felhasznált pénzeszközök megtérítését célzó bírósági eljárásokat. Az alkalmazott végrehajtási módtól 
függetlenül az EFA beszámolói alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért a végső felelősséget 
a Bizottság viseli. 

_____________ 
( 1 ) Az összevont pénzügyi beszámoló a következőkből áll: a mérleg, az eredménykimutatás, a készpénzforgalmi kimutatás, valamint az Európai Fejlesztési Alapba 

befizetendő tételek táblázata. 
( 2 ) A tizedik EFA-ról szóló pénzügyi szabályzat 2., 3. és 4. cikke, 125. cikkének (4) bekezdése és 134. cikke értelmében ez a megbízhatósági nyilatkozat nem 

vonatkozik az EFA forrásainak azon részére, amelyeket az EBB kezel, illetve amelyeket az EBB felelősségére kezelnek. 
( 3 ) A Bizottság szintjén vezetőség alatt a következők értendők: az intézmény tagjai, a felhatalmazás által vagy továbbadott felhatalmazás által engedélyezésre 

jogosult tisztviselők, a számvitelért felelős tisztviselő és a pénzügyi, ellenőrzési és kontrollrészlegek vezetősége. A kedvezményezett államok szintjén vezető
ségnek tekintendők: az engedélyezésre jogosult tagállami tisztviselők, a számvitelért felelős tisztviselők, a kifizető hatóságok, valamint a végrehajtó szervezetek 
vezetősége. 

( 4 ) Az EFA számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége által kiadott Nemzetközi Költségvetési 
Számviteli Standardokra (IPSAS), illetve ezek hiányában a Nemzetközi Számviteli Standardokra (IAS)/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra (IFRS) 
támaszkodnak, amelyeket a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) bocsátott ki. A pénzügyi szabályzatnak megfelelően a 2009-es pénzügyi évre 
vonatkozó összevont pénzügyi kimutatások ezen, az EFA számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok alapján készültek, amelyek az 
eredményszemléletű számvitel elveit a sajátos közösségi környezethez igazítják, míg az EFA végrehajtásáról szóló összevont jelentések továbbra is elsősorban 
készpénzforgalmon alapulnak.
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Az ellenőrök felelőssége 

III. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzései alapján megbízhatósági nyilatkozatot nyújtson be az Európai Parla
mentnek és a Tanácsnak a beszámoló megbízhatóságára, valamint az elszámolások alapjául szolgáló tranzakciók jogszerű
ségére és szabályszerűségére vonatkozóan. A Számvevőszék az IFAC és az ISSAI nemzetközi ellenőrzési standardjaival és 
etikai kódexével összhangban végezte ellenőrzését. Ezeknek a standardoknak az értelmében a Számvevőszéknek úgy kell 
megterveznie és végrehajtania az ellenőrzést, hogy ésszerű bizonyosságot nyerjen arra nézve, hogy az EFA végleges éves 
beszámolója mentes a lényegi hibáktól, valamint hogy a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók összességükben jogsze
rűek és szabályszerűek. 

IV. A III. bekezdésben leírt összefüggésben az ellenőrzés olyan eljárások elvégzését jelenti, amelyek révén ellenőrzési 
bizonyíték nyerhető a végleges összevont beszámolóban szereplő összegekről és információkról, valamint az alapul szolgáló 
tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az ellenőr megítélésén múlik, hogy milyen eljárásokat alkalmaz; ide 
tartozik például annak értékelése, hogy mekkora a lényegi hibák kockázata a végleges összevont beszámolóban, illetve hogy 
fennáll-e az alapul szolgáló tranzakciók lényeges – akár csalás, akár hiba okozta – szabályszerűtlensége az EFA jogi keretein 
belüli követelményekhez viszonyítva. Kockázatértékelése során a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások tervezé
sénél az ellenőr tekintetbe veszi a végleges összevont beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns 
belsőkontroll-mechanizmusokat, valamint az alapul szolgáló tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét biztosítani 
hivatott felügyeleti és kontrollrendszereket. Ezzel kapcsolatban az ellenőrzés értékeli továbbá, hogy az alkalmazott szám
viteli alapelvek megfelelőek és a számviteli becslések ésszerűek-e, valamint kiterjed a végleges összevont beszámoló és az 
éves tevékenységi jelentések általános bemutatásának értékelésére is. 

V. A Számvevőszék meggyőződése, hogy a rendelkezésére álló ellenőrzési bizonyítékok elégséges és megfelelő alapot 
nyújtanak a megbízhatósági nyilatkozat megadásához. 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

VI. A Számvevőszék véleménye szerint a nyolcadik, kilencedik és tizedik EFA végleges éves beszámolója, a költségvetési 
rendelet előírásaival és a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályokkal összhangban, 
minden lényegi szempontból megbízható és valós képet nyújt az EFA 2009. december 31-i pénzügyi helyzetéről, illetve az 
akkor véget ért évben lezajlott gazdasági események eredményéről. 

VII. A VI. bekezdésben ismertetett véleményének megkérdőjelezése nélkül a Számvevőszék szerint figyelmet érdemel, 
hogy az előfinanszírozás keretében nyújtott garanciák összértékét alacsonyabb, a pénzügyi beszámolók jegyzetében feltün
tetett visszatartási biztosítékok összegét pedig magasabb értéken szerepeltették. 

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

VIII. A Számvevőszék véleménye szerint a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2009. december 31- 
én véget ért pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját megalapozó bevételek, kötelezettségvállalások és kifizetések minden 
lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. 

IX. A VIII. bekezdésben kifejtett véleményének megkérdőjelezése nélkül a Számvevőszék felhívja a figyelmet arra, hogy 
igen gyakoriak voltak a kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket érintő, ám a teljes hibaarány becslésekor figyelmen kívül 
hagyott nem számszerűsíthető hibák.
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X. A Számvevőszék úgy ítéli meg, hogy a Bizottság felügyeleti és kontrollrendszerei csak részben eredményesek a hibák 
megelőzésében, illetve feltárásában és kijavításában. 

2010. szeptember 9. 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

elnök 

Európai Számvevőszék 

12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg
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