
ARUANNE

Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos 
kriisilahendusnõukogu vastusega

(2016/C 449/44)

SISSEJUHATUS

1. Brüsselis asuv Ühtne Kriisilahendusnõukogu (edaspidi „kriisilahendusnõukogu“) asutati määrusega (EL) nr 806/2014 
ühtse kriisilahendusmehhanismi kohta („ühtse kriisilahendusmehhanismi määrus“) (1). Kriisilahendusnõukogu missioon on 
tagada raskustes olevate pankade nõuetekohane kriisilahendus nii, et selle mõju osalevate liikmesriikide ja muude riikide 
reaalmajandusele ning riigirahandusele oleks võimalikult väike.

2. Kriisilahendusnõukogu tegutseb iseseisva ELi ametina alates 1. jaanuarist 2015. Kriisilahendusnõukogu loomise ja 
algse tegevuse eest vastutas aga komisjon. Kriisilahendusnõukogu sai alles 8. aprillil 2015 õiguse oma ressursse iseseisvalt 
hallata.

3. Tabelis esitatakse kriisilahendusnõukogu peamised arvandmed (2).

Tabel

Kriisilahendusnõukogu peamised arvandmed

2014 2015

Eelarve (miljonites eurodes) Ei kohaldata 22

Töötajate arv seisuga 31. detsember (1) Ei kohaldata 108

(1) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.

Allikas: kriisilahendusnõukogu edastatud andmed.

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE

4. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, tehingute otsesest testimisest ning 
kriisilahendusnõukogu järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse 
teiste audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi.

KINNITAV AVALDUS

5. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda:

a) kriisilahendusnõukogu raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (3) ja eelarve täitmise 
aruannetest (4) 31. detsembril 2015. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust.

Juhtkonna kohustused

6. Juhtkond vastutab kriisilahendusnõukogu raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest ning 
aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest (5):
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(1) ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.
(2) Kriisilahendusnõukogu pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav selle veebisaidil http://srb.europa.eu
(3) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõ-

himõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.
(4) Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast.
(5) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) artiklid 39 ja 50.

http://www.srb.europa.eu/


a) juhtkonna kohustused seoses kriisilahendusnõukogu raamatupidamise aastaaruandega hõlmavad finantsaruannete 
koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et 
neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulisi väärkajastamisi, komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
raamatupidamiseeskirjadel (6) põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushin-
nangute koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud. Kriisilahendusnõukogu esimees kiidab kriisilahendus-
nõukogu raamatupidamise aastaaruande heaks pärast seda, kui peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal 
koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et omab piisavat kindlust selle kohta, et 
raamatupidamise aastaaruanne annab kriisilahendusnõukogu finantsolukorra kohta kõikides olulistes aspektides 
õige ja õiglase ülevaate;

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks on 
juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab 
piisavat järelevalvet ja asjakohaseid meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral 
õiguslikke menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks.

Audiitori kohustused

7. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule (7) kinnitav avaldus 
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 
Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI 
kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi 
planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et kriisilahendusnõukogu raamatupidamise 
aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed.

8. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud summade ja andmete 
ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb 
hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute 
mittevastavust Euroopa Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks 
võtab audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamisega 
seonduvaid mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks rakendatud 
järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute 
põhjendatuse ning raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse 
koostamisel võttis kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd, mis hõlmas kriisilahendusnõukogu 
raamatupidamise aastaaruande kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 lõikes 4 (8) sätestatud nõuetele.

9. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase aluse kinnitava avalduse 
esitamiseks.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

10. Kontrollikoja hinnangul kajastab kriisilahendusnõukogu raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides 
õiglaselt kriisilahendusnõukogu finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning kriisilahendusnõukogu 
finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt selle finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt 
vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

11. Kontrollikoja hinnangul on kriisilahendusnõukogu 2015. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.
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(6) Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni 
koostatud rahvusvahelistel avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise Arvestusstan-
dardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS)/rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS).

(7) Delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107.
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).



12. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla.

KOMMENTAARID RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE USALDUSVÄÄRSUSE KOHTA

13. Ühtse kriisilahendusmehhanismi määruse artikli 92 lõikes 4 pannakse kontrollikojale kohustus esitada aruanne, mis 
kajastab eelkõige tingimuslikke kohustusi (kas kriisilahendusnõukogule, nõukogule või komisjonile endale), mis tekivad 
kriisilahendusnõukogu, nõukogu või komisjoni poolt kriisilahendusmehhanismi määruse kohaste ülesannete täitmisel. 
Kontrollikoda esitab selle kohta eraldi aruande.

KOMMENTAARID SISEKONTROLLIMEHHANISMIDE KOHTA

14. Nõukogu alustas 2015. aastal tööd ja lõi järk-järgult enda sisekontrolli keskkonna. Mitmed olulised protseduurid ja 
kontrollimehhanismid on aga veel kas koostamata, vastu võtmata või rakendamata (sh riskijuhtimise ja kontrollistrateegia, 
sisekontrollistandardid, sisekontrollisüsteemi usaldusväärse toimimise perioodiline hindamine ning pettustevastane 
strateegia).

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA

15. Kriisilahendusnõukogu eelarvet rahastatakse krediidiasutuste osamaksetest ja selle suurus oli 2015. aastal 22 miljonit 
eurot. Kulukohustustega seoti 67 % eelarvest ja sellest kasutati ära 45 %. Eelarve täitmise madala määra tõttu lõpetati aasta 
märkimisväärse eelarveülejäägiga summas 7,7 miljonit eurot.

16. Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli kõrge II jaotises (halduskulud) – 3,6 miljonit eurot 
ehk 70,4 %. Ülekandmised puudutasid peamiselt 2015. aastal kriisilahendusnõukogu uute ruumide jaoks sõlmitud uusi 
lepinguid (nt IT-taristu, turvataristu ja kontoritehnika), kusjuures teenused ja kaubad ei olnud 2015. aasta lõpuks veel täies 
mahus osutatud/tarnitud või ei olnud nende eest veel arveid laekunud.

17. Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli kõrge III jaotises (tegevuskulud) – 0,6 miljonit eurot 
ehk 40,3 %. Need ülekandmised puudutasid peamiselt konsultatsiooniteenuseid (osamaksude kogumise projekt), mida ei 
olnud 2015. aasta lõpuks veel täies mahus osutatud või ei olnud nende eest veel arveid laekunud.

MUUD KOMMENTAARID

18. 2015. aastal sõlmis kriisilahendusnõukogu oma Brüsselis asuva uue peakorteri jaoks lepingu, mille minimaalne 
kehtivusaeg on 15 aastat ja kogumaht vähemalt 42,4 miljonit eurot. Hankemenetlus oli halvasti dokumenteeritud ja 
hanketeates määratletud asukoht piiras valiku Brüsseli ühe kõige kallima piirkonnaga ning välistas võimalikud soodsamad 
asukohad.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
13. septembri 2016. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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KRIISILAHENDUSNÕUKOGU VASTUS

14. Kuigi Ühtne Kriisilahendusnõukogu (kriisilahendusnõukogu) on tegevuse algusjärgus, on siseprotseduuride 
vormistamine kui prioriteetne tegevus juba käimas ja see loodetakse lõpule viia 2017. aasta lõpuks. Tuvastatakse kriitilisi 
valdkondi ja tegevusi ning kooskõla tagamiseks võetakse meetmeid. Kriisilahendusnõukogu ei ole sisekontrollistandardeid 
ametlikult vastu võtnud, kuid järgib juba paljusid neist.

15. 2014.–2015. aasta eelarveprognoosid koostas Euroopa Komisjoni rakkerühm ebakindlates tingimustes ja enne 
kriisilahendusnõukogu tegelikku loomist. Lisaks, vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määrusele kogub kriisilahendusnõu-
kogu iga aasta osamaksed ette. Samuti on sätestatud, et mis tahes võimalik eelarve täitmise positiivne tulemus ei tähenda 
reservide akumuleerumist, vaid vähendab vastavalt järgneval aastal krediidiasutustelt nõutavat summat.

16. Kriisilahendusnõukogu nõustub kommentaariga ja rõhutab, et ülekandmised puudutasid peamiselt kriisilahendus-
nõukogu tegevuse alustamiseks vajalikke esialgseid investeeringuid.

17. Kriisilahendusnõukogu nõustub kommentaariga, kuid rõhutab, et III jaotises üle kantud 0,6 miljonist eurost suurem 
osa (82 %) puudutas peamiselt üritusi/teenuseid, mis on juba toimunud või mida pakuti 2015. aastal. Seetõttu laekusid nad 
raamatupidamise aastaaruandes vastavalt. Aasta lõpus ei olnud teenuseosutajad nende teenuste eest lihtsalt arvet veel 
esitanud.

18. Kui kriisilahendusnõukogu oli käivitamisetapis, kasutas ta komisjoni (OIB – infrastruktuuri- ja logistikaamet 
Brüsselis) oskusteavet, et algatada läbirääkimistega hankemenetlus oma uutele ruumidele. Sellega seoses:

— selle menetluse avaldas OIB eriformaadis ja kriteeriumid kuulutati välja kooskõlas OIB tavadele ning vastuvõetud 
meetoditele;

— vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele suurendati tõelise konkurentsi tagamiseks OIB standardset 
500 meetri raadiust 700 meetrini.

Asukohaga seoses põhinesid nõuded kriisilahendusnõukogu vajadustel vastavalt tema ülesannete olemusele ja vajadusele 
paikneda komisjoni (finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat ja konkurentsi peadirektoraat) 
ja nõukogu vahetus läheduses pankade kriisilahenduse juhuks, mis peab toimuma kuni 24 tunni jooksul ja mis nõuab 
seetõttu asupaika nende institutsioonide kõndimiskauguses. Seetõttu võttis Euroopa Komisjoni rakkerühm vastu 
strateegilise otsuse jääda Euroopa kvartalisse. 
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