
ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд 
за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Фондацията

(2017/C 417/34)

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (наричана по-нататък „Фондацията“, известна 
още като „Eurofound“) със седалище в Дъблин е създадена с Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета (1). Нейната цел е да 
допринася за планирането и създаването на по-добри условия на живот и труд в ЕС чрез мерки, насочени към разширяването 
и разпространяването на познанията, които могат да подпомогнат това развитие.

2. В таблицата са представени основни данни за Фондацията (2).

Таблица

Основни данни за Фондацията

2015 г. 2016 г.

Бюджет (в млн. евро) 21,2 20,8

Общ брой служители към 31 декември (1) 111 104

(1) Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Фондацията.

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на 
ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Фондацията. Използвани са също така данни, получени от 
дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4. Сметната палата извърши одит на:

а) отчетите на Фондацията, които се състоят от финансови отчети (3) и отчети за изпълнението на бюджета (4) за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година, и

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
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(1) ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(2) Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Фондацията може да се намери на нейния уебсайт: 

www.eurofound.europa.eu.
(3) Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените 

в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.
(4) Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са агрегирани всички бюджетни операции, и разяснителна 

информация.

http://www.eurofound.europa.eu/


Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5. Сметната палата счита, че отчетите на Фондацията за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна 
представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за 
резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова 
година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Фондацията и счетоводните правила, приети от 
отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за 
публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6. Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7. Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8. В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Фондацията ръководството отговаря за 
изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния 
сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва 
разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на 
финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или 
от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции 
и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Фондацията носи 
крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9. При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Фондацията да продължи 
да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо 
предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10. Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на 
организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11. Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Фондацията не са засегнати от 
съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит 
Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността 
на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ 
означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани 
евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на 
измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че 
индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа 
на тези отчети.
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12. Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се 
в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. 
Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени 
неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на 
Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на 
риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за 
осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи 
за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. 
Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на 
счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13. В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на 
процедурите на Фондацията за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14. В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания след като разходите са 
били извършени, вписани и приети. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови 
средства представи доказателства за правилното им използване, а Фондацията приеме тези доказателства и уравни 
авансовото плащане, през същата година или по-късно.

15. При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите 
от одита на отчетите на Фондацията, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от 
Финансовия регламент на ЕС (5).

16. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РЕДОВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ

17. В своя доклад за годишните отчети за 2014 г. Сметната палата съобщава за занижени възнаграждения на служители 
в периода 2005—2014 г. във връзка с прехода към новия Правилник за персонала на ЕС от 2005 г. Въпреки че причините за 
занижените плащания са различни (2014 г. — неспазване на гарантираните минимални заплати; 2015 г. — погрешно 
изчисляване на мултипликационния коефициент към заплатата), Сметната палата отново откри занижени плащания (43 350 
евро), както и някои завишени плащания (168 930 евро), засягащи 30 настоящи и бивши служители. Фондацията 
е коригирала всички занижени плащания, но няма да си възстанови сумите по завишените плащания (съгласно член 85 от 
действащия Правилник за персонала). Фондацията следва отново да анализира всички възможни грешки във връзка с 
прехода към Правилника за персонала на ЕС от 2005 г.и да извърши пълна оценка на функцията си по изчисляване на 
заплатите.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

18. В своя одитен доклад от декември 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) акцентира нуждата да се 
подобри управлението на проектите на Фондацията, главно по отношение на механизмите за управление, мониторинга 
и докладването. Фондацията и СВО са се споразумели относно план за предприемане на корективни действия.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

19. Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, се е увеличил за дял III (оперативни 
разходи) — 2,8 млн. евро, или 43 % (2015 г. — 2,1 млн. евро, или 31 %), основно във връзка с проекти (проучвания 
и пилотни схеми), които продължават да се изпълняват и след края на годината. Високият процент пренесени бюджетни 
кредити противоречи на принципа на ежегодност на бюджета. Препоръчваме Фондацията да обмисли въвеждането на 
диференцирани бюджетни кредити с цел по-добро отразяване на многогодишното естество на операциите и неизбежните 
забавяния от момента на сключване на договорите до извършването на доставките и осъществяването на плащанията.
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(5) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).



ДРУГИ КОМЕНТАРИ

20. Регламентът за създаването на Фондацията не изисква изрично да се извършва външна оценка на нейната дейност. 
Предложението на Европейската комисия за промяна в Регламента за създаване на Фондацията включва задължение за 
извършване на оценка на всеки пет години.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

21. В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от 
предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на 
Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 12 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните 
действия

(Завършени/Текущи/ Предстоящи/Няма 
данни)

2015

Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети 
задължения, е висок за дял III (оперативни разходи) — 2 135 164 
евро, или 31,2 % (за 2014 г. — 3 814 156 евро, или 53,7 %), които 
са свързани предимно с многогодишни проекти, изпълнявани по 
график.

Няма данни
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ОТГОВОР НА ФОНДАЦИЯТА

17. През април 2017 г. беше извършен обстоен вътрешен одит на функцията за изплащане на възнагражденията. Към 
момента Eurofound очаква окончателния доклад и ще вземе под внимание евентуалните препоръки.

18. Eurofound взема предвид последния доклад на Службата за вътрешен одит, цитиран от Палатата. Съгласно 
практиката от предишните години за работа със СВО Eurofound ще приложи договорения план за действие в тясно 
сътрудничество и връзка със СВО.

19. Както и през предишните години и със съгласието на Палатата, Eurofound прави разграничение между планираните 
и непланираните пренесени бюджетни кредити. През 2016 г. Агенцията беше предвидила пренесени бюджетни кредити 
в размер на 3,0 млн. евро (както е съобщено на Палатата), докато в действителност бяха пренесени само 2,8 млн. евро. Тази 
по-ниска от предвидената сума беше в резултат на навременното изпълнение на проектите, бързите плащания на 
изпълнителите в комбинация с бюджетните намаления в дял III, необходими за балансиране на недостиг в дял I. Въпреки че 
смята за полезно разграничението между планирани и непланирани пренесени бюджетни кредити за по-добро отразяване на 
многогодишното естество на операциите, Eurofound сериозно обмисля въвеждането на диференцирани бюджетни кредити.

20. Въпреки че съгласно Учредителния регламент на Eurofound не се изисква външна оценка на нейните дейности, за 
всяка една от четиригодишните работни програми след 2001 г. беше извършена външна оценка. Понастоящем се оценява 
изпълнението на работната програма за периода 2013—2016 г. 
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