
ДОКЛАД

относно годишните отчети на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2015 година, 
придружен от отговорите на Съвета за преструктуриране

(2016/C 449/44)

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Единният съвет за преструктуриране (наричан по-нататък „Съветът за преструктуриране“, известен още като „SRB“) със 
седалище в Брюксел е учреден с Регламент (ЕС) № 806/2014 относно Единния механизъм за преструктуриране (наричан по- 
нататък „Регламент за ЕМП“) (1). Задачата на Съвета за преструктуриране е да осигури организирано преструктуриране на 
изпадналите в затруднение банки с минимално отражение върху реалната икономика и публичните финанси за участващите 
държави членки и в по-широк план.

2. Съветът за преструктуриране започва дейност като независима агенция на ЕС на 1 януари 2015 г. Комисията обаче 
отговаря за неговото създаване и за първоначалната му дейност. Едва на 8 април 2015 г. Съветът за преструктуриране 
придобива оперативен капацитет за самостоятелно управление на своите ресурси.

3. В таблицата са представени основни данни за Съвета за преструктуриране (2).

Таблица

Основни данни за Съвета за преструктуриране

2014 г. 2015 г.

Бюджет (в млн. евро) Няма данни 22

Общ брой служители към 31 декември (1) Няма данни 108

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

Източник: данни, предоставени от Съвета за преструктуриране.

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

4. 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 Съвета за преструктуриране. Използвани са също така 
доказателства, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

5. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Сметната палата 
извърши одит на:

а) годишните отчети на Съвета за преструктуриране, които се състоят от финансови отчети (3) и отчети за изпълнението на 
бюджета (4) за финансовата година, приключила на 31 декември 2015 година, и

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

Отговорност на ръководството

6. Ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на годишните отчети на Съвета за преструктуриране, 
както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (5):
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(1) ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.
(2) Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Съвета за преструктуриране може да се намери на нейния 

уебсайт: http://srb.europa.eu.
(3) Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените 

в нетните активи и обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.
(4) Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него.
(5) Член 39 и член 50 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

https://srb.europa.eu/


а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети на Съвета за преструктуриране включват: 
разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и вярното 
представяне на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите 
произтичат от измами или от грешки; подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики въз основа на 
счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията (6); изготвяне на счетоводни разчети 
в съответствие с конкретните обстоятелства. Председателят одобрява годишните отчети на Съвета за преструктуриране, 
след като отговорният счетоводител ги е изготвил въз основа на цялата налична информация и е съставил служебна 
бележка, съпътстваща отчетите, в която, наред с другото, декларира наличието на достатъчна увереност относно 
вярното и точното представяне на финансовото състояние на Съвета за преструктуриране във всички съществени 
аспекти.

б) Отговорностите на ръководството по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 
операции, както и по отношение на съответствието им с принципа на доброто финансово управление, се състоят 
в разработване, въвеждане и поддържане на ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, осигуряваща адекватно 
наблюдение и подходящи мерки за предотвратяване на нередности и измами, и ако е необходимо — правни действия 
за възстановяване на неправомерно изплатени или използвани средства.

Отговорност на одитора

7. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да представи на Европейския парламент и на 
Съвета (7) декларация за достоверност относно надеждността на годишните отчети, както и относно законосъобразността 
и редовността на свързаните с тях операции. Сметната палата извършва своя одит в съответствие с международните одитни 
стандарти и етичните кодекси на Международната федерация на счетоводителите (МФС) и международните стандарти на 
ИНТОСАЙ (МСВОИ). Съгласно тези стандарти Сметната палата следва да планира и извършва одита по такъв начин, че да 
получи достатъчна увереност, че годишните отчети на Съвета за преструктуриране не съдържат съществени неточности, 
както и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни.

8. 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 свързаните с отчетите операции. Избраните 
процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите 
или 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, отнасящ се до изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и системите за наблюдение и контрол, 
въведени с цел осигуряване на законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите операции, и се разработват 
подходящи за обстоятелствата одитни процедури. Одитът на Сметната палата включва също така оценка на уместността на 
използваните счетоводни политики и основателността на направените счетоводни разчети, както и оценка на цялостното 
представяне на отчетите. При изготвянето на доклада и на декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид 
резултатите от одита на отчетите на Съвета за преструктуриране, извършен от независимия външен одитор, в съответствие 
с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (8).

9. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и подходящи като база за изготвяне на 
нейната декларация за достоверност.

Становище относно надеждността на отчетите

10. Сметната палата счита, че годишните отчети на Съвета за преструктуриране дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от неговата дейност 
и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия 
регламент на Съвета за преструктуриране и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията.

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

11. Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 
31 декември 2015 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.
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(6) Счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията, се основават на международните счетоводни стандарти за 
публичния сектор (МССПС), издадени от Международната федерация на счетоводителите, или, където е приложимо, на 
международните счетоводни стандарти (МСС)/международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета по 
международни счетоводни стандарти.

(7) Член 107 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.
(8) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).



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

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО НАДЕЖДНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ

13. Член 92, параграф 4 от Регламента за ЕМП изисква Сметната палата да докладва по-специално за всички условни 
задължения на Съвета за преструктуриране, на Съвета и на Комисията, възникнали в резултат на изпълнението на техните 
задачите съгласно Регламента за ЕМП. Сметната палата ще изложи становището си по тези въпроси в отделен доклад.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

14. През 2015 г. Съветът за преструктуриране започва своята дейност и постепенно въвежда механизми за вътрешен 
контрол. Няколко основни процедури и контроли обаче предстои да бъдат изготвени, приети или въведени, в т.ч. стратегия 
за управление и контрол на риска, стандарти за вътрешен контрол, периодична оценка на доброто функциониране на 
системата за вътрешен контрол и стратегия за борба с измамите.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

15. Бюджетът на Съвета за преструктуриране се финансира посредством вноски от кредитни институции и през 2015 г. 
възлиза на 22 млн. евро. SRB е поел задължения за 67 % от определения бюджет и е разходвал 45 % от него. Ниското 
равнище на усвояване е довело до значителен бюджетен излишък от 7,7 млн. евро.

16. Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II (административни разходи) — 
3,6 млн. евро, или 70,4 %. Тези пренесени кредити се отнасят предимно до договори, сключени през 2015 г. във връзка 
с новите помещения на SRB (инфраструктура за информационни технологии, инфраструктура, свързана със сигурността, 
и офисно оборудване), като стоките и услугите по тези договори все още не са били напълно предоставени или фактурирани 
до края на 2015 г.

17. Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял III (оперативни разходи) — 0,6 млн. 
евро, или 40,3 %. Тези пренесени кредити засягат предимно консултантски услуги за проекта „Събиране на вноски“, които 
все още не са били напълно предоставени или фактурирани до края на 2015 г.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

18. През 2015 г. Съветът за преструктуриране е подписал договор за сградата на новото си седалище в Брюксел 
с минимална продължителност 15 години и обща стойност от най-малко 42,4 млн. евро. Процедурата за обществена 
поръчка е лошо документирана, а местонахождението, определено в обявлението, е ограничено до един от най-скъпите 
райони на Брюксел, което изключва възможни по-евтини варианти.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член 
на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 13 септември 2016 г.

За Сметната палата

Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател 
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ОТГОВОР НА ЕДИННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

14. Въпреки че Единният съвет за преструктуриране („SRB“ или „Агенцията“) е в началната си фаза, работата по 
формализиране на вътрешните процедури, която се счита за приоритет, е в ход и се очаква да приключи до края на 2017 г. 
Определят се важни области и дейности и се въвеждат мерки, които следва да се спазват. Още не са приети официално 
стандартите за вътрешен контрол, но Агенцията прилага някои от тях.

15. Бюджетните прогнози за 2014—2015 г. бяха изготвени в условия на несигурност от специалната група на 
Европейската комисия, при това преди създаването на Агенцията. Освен това съгласно регламента за ЕМП SRB събира 
предварително вноските за всяка година. Предвидено е също всеки евентуален положителен бюджетен резултат да не води до 
натрупване на резервни средства, а съответно да намалява сумата, дължима от финансовите институции през следващата 
година.

16. Агенцията се съгласява с коментара и изтъква, че пренесените бюджетни кредити са свързани главно с 
първоначалните инвестиции, необходими за започването на дейността на SRB.

17. Агенцията се съгласява с коментара, но подчертава, че от общата сума от 0,6 млн. евро, пренесени за дял III, основната 
част (82 %) е за събития/услуги, които са били проведени или предоставени през 2015 г. Поради това са се натрупали в 
отчетите. В края на годината тези услуги все още не са били фактурирани от операторите.

18. Тъй като SRB е в началната си фаза, Агенцията се възползва от опита на Комисията (OIB) при стартиране на 
договорената процедура за нова сграда.

В това отношение:

— процедурата беше публикувана от OIB в специален формат, а критериите бяха обявени в съответствие със стандартната 
практика на OIB и съгласно одобрените от нея методологии;

— съгласно принципа на доброто финансово управление OIB промени стандартното условие за сграда в периметъра на 500 
м на сграда в периметъра на 700 м, за да се гарантира реална конкуренция.

Що се отнася до мястото, изискванията бяха съобразени с нуждите на SRB предвид естеството на неговите задачи и 
необходимостта седалището на SRB да е в близост до Комисията (ГД FISMA, ГД COMP) и Съвета в случай на 
преструктуриране на банки, което трябва да бъде извършено за по-малко от 24 часа; следователно, се изисква място с достъп 
до тези институции на пешеходно разстояние. С оглед на всичко това, специалната група на Европейската комисия взе 
стратегическото и политическо решение седалището на SRB да остане в европейския квартал на Брюксел. 
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