
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό 
έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση του Συμβουλίου Εξυγίανσης

(2016/C 449/44)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (γνωστό και ως «SRB», εφεξής «το Συμβούλιο Εξυγίανσης»), με έδρα στις Βρυξέλλες, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Ενιαίο Μηχανισμό 
Εξυγίανσης (εφεξής «κανονισμός ΕΜΕ») (1). Αποστολή του Συμβουλίου Εξυγίανσης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης 
των προβληματικών τραπεζών με τον ελάχιστο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά.

2. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης λειτουργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ από 1ης Ιανουαρίου 2015. Ωστόσο, η Επιτροπή 
ήταν υπεύθυνη για την εγκατάσταση και την αρχική λειτουργία του. Μόλις από τις 8 Απριλίου 2015 το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
διαθέτει λειτουργική ικανότητα αυτόνομης διαχείρισης των πόρων του.

3. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Συμβούλιο Εξυγίανσης (2).

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Συμβούλιο Εξυγίανσης

2014 2015

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) ά.α. 22

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (1) ά.α. 108

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

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Συμβούλιο Εξυγίανσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

4. 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 
Συμβουλίου Εξυγίανσης. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

5. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο 
διενήργησε:

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Συμβουλίου Εξυγίανσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (3) και 
τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού (4) για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
καθώς και

β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί.

Ευθύνη της διοίκησης

6. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται (5):
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(1) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.
(2) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Εξυγίανσης διατίθενται στον ιστότοπό του: 

http://srb.europa.eu]
(3) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, 

την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.
(4) Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού.
(5) Άρθρα 39 και 50 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

http://srb.europa.eu/


α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς του Συμβουλίου Εξυγίανσης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα, την επιλογή 
και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής (6), και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των διαθέσιμων 
πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη 
βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης.

β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, 
καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή 
και τη διατήρηση αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, 
λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές 
διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως.

Ευθύνη του ελεγκτή

7. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (7) δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και 
τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν 
λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα 
τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς του Συμβουλίου Εξυγίανσης όσο και σχετικά 
με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται.

8. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται 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, η οποία βασίζεται σε 
εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών 
πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως εάν αυτές οφείλονται σε απάτη ή 
σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την 
κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία 
εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις 
περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, 
του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. Για την κατάρτιση της 
παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, το Συνέδριο έλαβε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού 
ελεγκτή επί των λογαριασμών του Συμβουλίου Εξυγίανσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 208, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού 
κανονισμού της ΕΕ (8).

9. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του.

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

10. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Συμβουλίου Εξυγίανσης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από 
κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του στις 31 Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και 
των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού 
κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής.

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

11. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.
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(6) Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 
(International Public Sector Accounting Standards — IPSAS), που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, ή, κατά περίπτωση, από τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα (International Accounting Standards — IAS)/διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
(International Financial Reporting Standards — IFRS), που εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

(7) Άρθρο 107 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013.
(8) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).



12. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του Συνεδρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

13. Σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 4, του κανονισμού ΕΜΕ, το Συνέδριο υποχρεούται να συντάσσει έκθεση ιδίως 
σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι οποίες απορρέουν από 
την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του κανονισμού ΕΜΕ. Το Συνέδριο θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό σε χωριστή έκθεση.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

14. Το 2015 άρχισε να λειτουργεί το Συμβούλιο Εξυγίανσης και συγκρότησε βαθμηδόν το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου. 
Ωστόσο, παραμένει ακόμη προς κατάρτιση, έγκριση ή εφαρμογή μια σειρά βασικών διαδικασιών ή δικλίδων ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής περί διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων, των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, της 
περιοδικής αξιολόγησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της στρατηγικής για την καταπολέμηση 
της απάτης.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

15. Ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εξυγίανσης χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
και, το 2015, ανήλθε σε 22 εκατομμύρια ευρώ. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ανέλαβε υποχρεώσεις για το 67 % του αιτηθέντος 
προϋπολογισμού και απορρόφησε το 45 % αυτού. Το χαμηλό αυτό ποσοστό εκτέλεσης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
σημαντικού πλεονάσματος του προϋπολογισμού, ανερχόμενου σε 7,7 εκατομμύρια ευρώ.

16. Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο ΙΙ 
(διοικητικές δαπάνες), ανερχόμενες σε 3,6 εκατομμύρια ευρώ ή στο 70,4 %. Οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως συμβάσεις που 
συνήφθησαν το 2015 για τις νέες εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης (π.χ. υποδομή ΤΠ, υποδομές ασφάλειας και 
εξοπλισμός γραφείου), στο πλαίσιο των οποίων, στο τέλος του 2015, είτε οι υπηρεσίες και τα αγαθά δεν είχαν ακόμη παρασχεθεί ή 
παραδοθεί πλήρως είτε τα σχετικά τιμολόγια δεν είχαν εκδοθεί.

17. Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο ΙΙΙ 
(επιχειρησιακές δαπάνες), ανερχόμενες σε 0,6 εκατομμύρια ευρώ ή στο 40,3 %. Οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως 
συμβουλευτικές υπηρεσίες συνδεόμενες με το «έργο είσπραξης των συνεισφορών», οι οποίες, στο τέλος του 2015, είτε δεν είχαν 
παρασχεθεί πλήρως είτε τα σχετικά τιμολόγια δεν είχαν εκδοθεί.

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

18. Το 2015 το Συμβούλιο Εξυγίανσης υπέγραψε σύμβαση για τις νέες εγκαταστάσεις της έδρας του στις Βρυξέλλες ελάχιστης 
διάρκειας 15 ετών και συνολικής αξίας τουλάχιστον 42,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η διαδικασία σύναψης της σχετικής δημόσιας 
σύμβασης δεν τεκμηριώνεται επαρκώς και η τοποθεσία που οριζόταν στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού περιόριζε την 
επιλογή στις ακριβότερες περιοχές των Βρυξελλών, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πιθανές οικονομικότερες λύσεις.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Σεπτεμβρίου 
2016.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Πρόεδρος 
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

14. Παρόλο που το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (το «SRB» ή ο «Οργανισμός») βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της λειτουργίας 
του, έχει ήδη δρομολογηθεί με προτεραιότητα η τυποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα 
τέλη του 2017. Έχουν προσδιοριστεί τομείς και δραστηριότητες κρίσιμης σημασίας και έχουν θεσπιστεί μέτρα για την τήρηση των 
σχετικών διαδικασιών. Παρόλο που ο Οργανισμός δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη θέσπιση προτύπων εσωτερικού ελέγχου, 
συμμορφώνεται ήδη με αρκετά από αυτά.

15. Οι δημοσιονομικές προβλέψεις για το έτος 2014-2015 καταρτίστηκαν από την ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
υπό συνθήκες αβεβαιότητας και πριν ακόμη τη σύσταση του Οργανισμού. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΜΕ, το SRB 
εισπράττει προκαταβολικά τις συνεισφορές κάθε έτους. Προβλέπεται, επίσης, ότι τυχόν θετικό αποτέλεσμα που θα προκύπτει από 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν θα οδηγεί σε συσσώρευση αποθεματικών αλλά σε αντίστοιχη μείωση του ποσού που θα 
καταβάλλουν τα θεσμικά όργανα το επόμενο έτος.

16. Ο Οργανισμός συμφωνεί με την παρατήρηση και υπογραμμίζει ότι οι μεταφορές σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις αρχικές 
επενδύσεις που ήταν αναγκαίες για την έναρξη λειτουργίας του SRB.

17. Ο Οργανισμός συμφωνεί με την παρατήρηση αλλά υπογραμμίζει ότι από τα συνολικά 0,6 εκατ. ευρώ που μεταφέρθηκαν για 
τον τίτλο III, το μεγαλύτερο μέρος (82 %) αφορούσε εκδηλώσεις/υπηρεσίες οι οποίες είτε είχαν ήδη πραγματοποιηθεί είτε είχαν ήδη 
παρασχεθεί το 2015. Για αυτό και εγγράφηκαν αντιστοίχως στους εν λόγω λογαριασμούς. Απλώς, στο τέλος του χρόνου, δεν είχαν 
ακόμη εκδοθεί από τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών τα σχετικά τιμολόγια.

18. Καθώς το SRB βρισκόταν στο αρχικό στάδιο έναρξης της λειτουργίας του, ο Οργανισμός προσέφυγε στην 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής (OIB) για την προκήρυξη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση που αφορούσε τις νέες 
εγκαταστάσεις του.

Στο πλαίσιο αυτό:

— η εν λόγω διαδικασία προκηρύχθηκε από το Γραφείο υποδομών και διοικητικής υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) με τη χρήση 
συγκεκριμένου μορφοτύπου, και τα κριτήρια δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με την πάγια πρακτική και με τις θεσπισμένες 
μεθοδολογίες,

— σύμφωνα με την αρχή της της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η περίμετρος, η οποία με βάση το πρότυπο του OIB ήταν 
500 μέτρα αυξήθηκε στα 700 μέτρα για την εξασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού.

Όσον αφορά την τοποθεσία, οι απαιτήσεις βασίστηκαν στις ανάγκες του SRB αναφορικά με τη φύση των καθηκόντων του και την 
ανάγκη να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με την Επιτροπή (ΓΔ Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και 
Ένωση Κεφαλαιαγορών, ΓΔ Ανταγωνισμός) και το Συμβούλιο, καθώς σε περίπτωση εξυγίανσης τραπεζών πρέπει να υπάρξει 
αντιμετώπιση εντός 24 ωρών σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα. Συνεπώς, κρίθηκε αναγκαία η αναζήτηση τοποθεσίας που να 
επιτρέπει την πρόσβαση στα δύο αυτά όργανα με τα πόδια. Με βάση τα παραπάνω, η ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε 
τη στρατηγική και πολιτική απόφαση να παραμείνει ο Οργανισμός στην ευρωπαϊκή συνοικία. 
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