
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

(2017/C 417/11)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (γνωστός και ως «EASME», εφεξής «ο Οργανισμός»), με έδρα 
στις Βρυξέλλες, συστάθηκε για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 με την εκτελεστική απόφαση 
2013/771/ΕΕ της Επιτροπής (1). Κύριο καθήκον του είναι η διαχείριση, σε στενή συνεργασία με επτά γενικές διευθύνσεις της 
Επιτροπής, των δράσεων της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, του 
περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, της θάλασσας και της αλιείας.

2. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (2).

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον οργανισμό

2015 2016

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) 36,4 35,8

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (1) 373 417

(1) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

3. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές 
δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου του 
Οργανισμού. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών (κατά 
περίπτωση) και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.

ΓΝΩΜΗ

4. Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (3) και τις εκθέσεις σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού (4) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
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(1) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 73.
(2) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www.ec. 

europa.eu/easme/
(3) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, 

την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές 
σημειώσεις.

(4) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο 
των πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.

http://www.ec.europa.eu/easme/
http://www.ec.europa.eu/easme/


Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 
παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού την 31η Δεκεμβρίου 
2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το 
οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες 
που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο 
τομέα.

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά.

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Αρμοδιότητες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση

8. Σύμφωνα με τα άρθρα 310 έως 325 της ΣΛΕΕ και τον δημοσιονομικό κανονισμό του Οργανισμού, η διοίκηση φέρει την 
ευθύνη για την κατάρτιση και την παρουσίαση των λογαριασμών βάσει των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων για τον 
δημόσιο τομέα, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση εσωτερικών δικλίδων ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και 
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα. 
Επίσης, η διοίκηση είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές πράξεις και οι πληροφορίες που 
αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με τους κανόνες που τις διέπουν. Η διοίκηση του Οργανισμού 
φέρει την τελική ευθύνη για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί.

9. Κατά την κατάρτιση των λογαριασμών, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της δυνατότητας του Οργανισμού 
να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, για τη γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, ζητημάτων που αφορούν τη συνέχιση της 
δραστηριότητάς του και, τέλος, για την τήρηση λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας.

10. Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη της διαδικασίας υποβολής των 
χρηματοοικονομικών εκθέσεων του Οργανισμού.

Οι αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται

11. Στόχος μας είναι να αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους 
λογαριασμούς του Οργανισμού όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται, 
καθώς και να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του ελέγχου που διενεργούμε, δήλωση τόσο ως 
προς την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται. Εύλογη βεβαιότητα σημαίνει βεβαιότητα υψηλού βαθμού, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί εγγύηση ότι, οσάκις υπάρχει 
ουσιώδης ανακρίβεια ή η μη συμμόρφωση, αυτή θα εντοπίζεται πάντοτε με τον έλεγχο. Η ανακρίβεια και μη συμμόρφωση μπορεί 
να οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα, θεωρούνται δε ουσιώδεις, εάν εύλογα πιθανολογείται ότι, είτε από κοινού είτε έκαστη 
μεμονωμένα, θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε αυτούς τους λογαριασμούς.
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12. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα 
ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης 
της εκτίμησης των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών 
πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση 
των κινδύνων αυτών, εξετάζονται οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
των λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, προκειμένου να σχεδιαστούν οι 
αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου να διατυπωθεί γνώμη σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που ακολουθούνται και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων της διοίκησης, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών.

13. Όσον αφορά τα έσοδα, επαληθεύουμε την επιχορήγηση που λαμβάνεται από την Επιτροπή και αξιολογούμε τις 
διαδικασίες που ακολουθεί ο Οργανισμός για την είσπραξη τυχόν τελών και άλλων εσόδων.

14. Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πράξεις πληρωμών αφού πραγματοποιηθούν, καταχωριστούν και εγκριθούν οι 
δαπάνες. Η εξέταση αυτή καλύπτει όλες τις κατηγορίες πληρωμών, εκτός των προπληρωμών, κατά τη χρονική στιγμή της 
εκτέλεσής τους. Οι προπληρωμές εξετάζονται όταν ο αποδέκτης των κεφαλαίων αιτιολογήσει την ορθή χρήση τους και 
ο Οργανισμός αποδεχθεί την αιτιολόγηση εκκαθαρίζοντας την προπληρωμή, είτε το ίδιο οικονομικό έτος είτε αργότερα.

15. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

16. Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο II 
(διοικητικές δαπάνες), και συγκεκριμένα 1 250 000 ευρώ ή 33 % (έναντι 998 324 ευρώ ή 14 % το 2015), και για τον τίτλο III 
(υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Οργανισμού), και συγκεκριμένα 2 550 000 ευρώ ή 62 % (έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ή 
65 % το 2015). Στην περίπτωση του τίτλου II, οι εν λόγω μεταφορές πιστώσεων αφορούν κυρίως μισθώματα (0,6 εκατομμύρια 
ευρώ) και την αγορά υλικού εξοπλισμού ΤΠ που δεν είχε παραδοθεί ακόμη στο τέλος του έτους (0,5 εκατομμύρια ευρώ). Οι 
μεταφορές πιστώσεων στην περίπτωση του τίτλου III σχετίζονται με αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων και δραστηριότητες 
παρακολούθησης του προγράμματος Life (1,5 εκατομμύρια ευρώ), με εν εξελίξει εκ των υστέρων επαληθεύσεις (0,5 εκατομμύριο 
ευρώ) και με υπηρεσίες ΤΠ (0,5 εκατομμύρια ευρώ) που παραγγέλθηκαν το 2016, αλλά παρασχέθηκαν εν μέρει μόνον, και για τις 
οποίες δεν είχαν εκδοθεί τιμολόγια στο τέλος του έτους. Προκειμένου να αποτυπώνεται καλύτερα η πολυετής φύση των πράξεων 
και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις μεταξύ της υπογραφής των συμβάσεων, των παραδόσεων και των πληρωμών, ο Οργανισμός θα 
μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί διαχωριζόμενες πιστώσεις.

17. Το ποσοστό των ακυρωμένων πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί στο υπό εξέταση οικονομικό έτος από προηγούμενα για τον 
τίτλο I (δαπάνες προσωπικού) ήταν υψηλό, και συγκεκριμένα 32 000 ευρώ ή 8,3 %, γεγονός που υποδηλώνει υπερεκτίμηση των 
δημοσιονομικών αναγκών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

18. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των σχολίων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Μέλος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE

Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

μέτρων
(Ολοκληρώθηκε/Εν εξελίξει/Εκκρεμεί/ά.α.)

2014

Μολονότι, τον Σεπτέμβριο του 2014, ο αρχικός προϋπολογισμός του 
Οργανισμού τροποποιήθηκε και μειώθηκε κατά 3 εκατομμύρια ευρώ, 
ο Οργανισμός δέσμευσε μόνο το 91 % των μειωμένων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. Αυτό το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης δικαιολογείται 
κυρίως από τις οργανωτικές και επιχειρησιακές προκλήσεις που 
ανέκυψαν από τη διευρυμένη εντολή του Οργανισμού όσον αφορά την 
εκτέλεση πρόσθετων προγραμμάτων και καθηκόντων σε στενή συνεργα-
σία με την Επιτροπή. Εντούτοις, η σημαντική υποχρησιμοποίηση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού μαρτυρά την ανάγκη βελτίωσης του 
σχεδιασμού του.

Ολοκληρώθηκε

2014

Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στο υψηλό και αυξημένο επίπεδο των 
ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2015, ύψους 3,8 
εκατομμυρίων ευρώ ή 17 % (έναντι 1,3 εκατομμυρίων ευρώ ή 8 % το 
2013), οι οποίες αφορούσαν κυρίως τον τίτλο III (δαπάνες για την 
υποστήριξη προγραμμάτων) και αντιστοιχούσαν σε 2,6 εκατομμύρια 
ευρώ ή σε 72 % (έναντι 0,6 εκατομμυρίων ευρώ ή 35 % το 2013). Η 
κατάσταση αυτή αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του 
προϋπολογισμού.

ά.α.

2015

Οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό 
έτος είναι υψηλές για τον τίτλο III (δαπάνες για την υποστήριξη 
προγραμμάτων), ανερχόμενες σε 4 εκατομμύρια ευρώ ή στο 65 % (έναντι 
2,6 εκατομμυρίων ευρώ ή 72 % το 2013). Οι μεταφορές αφορούν 
κυρίως ειδικές συμβάσεις για εμπειρογνώμονες (3 εκατομμύρια ευρώ) και 
εξωτερικούς ελέγχους (0,6 εκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων συμβάσεις 
αξίας 0,8 εκατομμυρίων ευρώ υπεγράφησαν περί τα τέλη του 2015. Οι 
μεταφορές αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο σε υπηρεσίες που 
προβλέπεται να παρασχεθούν το 2016.

ά.α.

2015

Τον Δεκέμβριο του 2015, ο Οργανισμός κατέβαλε 2,2 εκατομμύρια 
ευρώ ως μισθώματα για τις εγκαταστάσεις του και συναφείς δαπάνες για 
το 2016. Οι εν λόγω πληρωμές πραγματοποιήθηκαν από τον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2015 και, ως εκ τούτου, 
αντιβαίνουν στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού (1).

ά.α.

(1) Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6).
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

17. Ο Οργανισμός θα λάβει διάφορα μέτρα με στόχο τη μείωση του επιπέδου των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρονται 
στο επόμενο οικονομικό έτος: i) αύξηση, στο μέτρο του δυνατού, του ποσού των προκαταβολών για υπηρεσίες που παρέχονται από 
το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) και τη ΓΔ HR (μισθώματα, δαπάνες για υπηρεσίες 
ασφαλείας, …), ii) στενότερη παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού με το νέο εργαλείο ΤΠ Bluebell και (iii) 
μεταφορά, από τον διοικητικό στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό αρχής γενομένης από το 2018, των δαπανών του 
προϋπολογισμού για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σε σχέση με το πρόγραμμα LIFE. Οι εν λόγω δαπάνες θα 
αντιμετωπίζονται, ως εκ τούτου, ως διαχωριζόμενες πιστώσεις.

18. Η ακύρωση των μεταφερόμενων πιστώσεων ύψους 32 000 ευρώ ή 8,3 % αφορούσε μόνο μία συγκεκριμένη γραμμή του 
προϋπολογισμού στο πλαίσιο του τίτλου 1 (ατομικά δικαιώματα) και επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στον αριθμό του 
προσωπικού. Η εν λόγω μεταβλητή αναμένεται να είναι περισσότερο σταθερή στο μέλλον. Ο Οργανισμός θα εξακολουθήσει να 
διατηρεί το ποσοστό των μεταφορών όσο το δυνατόν χαμηλότερο, ενώ παράλληλα θα διατηρεί ένα μικρό αποθεματικό σε όλες τις 
γραμμές για τις οποίες τα τελικά ποσά προς πληρωμή δεν είναι επακριβώς γνωστά κατά την προετοιμασία των μεταφορών. 
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