
KERTOMUS

yhteisen kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä kriisinratkaisu-
neuvoston vastaus

(2016/C 449/44)

JOHDANTO

1. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (jäljempänä ”kriisinratkaisuneuvosto”) perustettiin yhteisestä kriisinratkaisumeka-
nismista annetulla asetuksella (EU) N:o 806/2014 (”kriisinratkaisumekanismista annettu asetus”) (1). Brysselissä sijaitsevan 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävänä on varmistaa, että ongelmapankkien kriisinratkaisu sujuu hallitusti ja vaikuttaa 
mahdollisimman vähän euroalueeseen osallistuvien jäsenvaltioiden ja muidenkin maiden reaalitalouteen ja valtiontalouteen.

2. Kriisinratkaisuneuvosto aloitti toimintansa riippumattomana EU:n virastona 1. tammikuuta 2015. Kriisinratkai-
suneuvoston perustamisesta ja toiminnan käynnistämisestä vastasi kuitenkin komissio. Kriisinratkaisuneuvostolla oli 
riittävä toimintakapasiteetti resurssien itsenäiseen hallinnontiin vasta 8. huhtikuuta 2015 alkaen.

3. Taulukossa esitetään kriisinratkaisuneuvoston avainluvut (2).

Taulukko

Kriisinratkaisuneuvoston avainluvut

2014 2015

Talousarvio (miljoonaa euroa) Ei relevantti 22

Henkilöstö 31. joulukuuta (1) Ei relevantti 108

(1) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Kriisinratkaisuneuvoston toimittamat tiedot.

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT

4. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran 
testaamisen ja kriisinratkaisuneuvoston valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynne-
tään muiden tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan toimivan johdon vahvistusilmoitukset.

TARKASTUSLAUSUMA

5. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan 
mukaisesti

a) kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat (3) ja selvityksen talousarvion toteuttamis-
esta (4) 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden.

Toimivan johdon velvollisuus

6. Toimiva johto vastaa kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksen laatimisesta ja sen oikein esittämisestä sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (5).
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(1) EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Lisätietoja kriisinratkaisuneuvoston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla: http://srb.europa.eu.
(3) Sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon 

keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.
(4) Sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen.
(5) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013 (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42), 39 ja 50 artikla.

http://srb.europa.eu


a) Kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksen laatimista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, 
ottaa käyttöön ja ylläpitää sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka pohjalta on mahdollista laatia ja esittää oikein 
tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, valita asianmukaiset tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet ja soveltaa niitä komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen (6) mukaisesti sekä laatia 
kirjanpidolliset arviot, jotka ovat kyseisissä olosuhteissa kohtuulliset. Johtaja vahvistaa kriisinratkaisuneuvoston 
tilinpäätöksen sen jälkeen, kun kriisinratkaisuneuvoston tilinpitäjä on laatinut tilinpäätöksen kaiken käytettävissä 
olevan tiedon pohjalta ja liittänyt tilinpäätökseen laatimansa ilmoituksen, jossa hän toteaa muun muassa saaneensa 
kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikean ja riittävän kuvan 
kriisinratkaisuneuvoston taloudellisesta asemasta.

b) Tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä varainhoidon moitteettomuuden periaatteen 
noudattamista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää vaikuttava ja 
tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä, joka sisältää riittävän valvonnan ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi sekä oikeudelliset toimet, joiden avulla tarvittaessa peritään takaisin 
aiheettomasti maksetut tai käytetyt varat.

Tarkastajan velvollisuus

7. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella tarkastuslausuma Euroopan parla-
mentille ja neuvostolle (7) tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja 
eettisten ohjeiden (IFAC) sekä ylimpien tarkastuselinten kansainvälisten standardien (INTOSAI) mukaisesti. Kyseisissä 
standardeissa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuin suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen siten, että sen avulla 
saadaan kohtuullinen varmuus siitä, onko kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko 
tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset.

8. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä tilinpäätökseen sisältyvistä 
luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan harkintaan ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksesta tai virheestä 
johtuen tilinpäätökseen sisältyy olennainen virheellisyys tai tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty 
olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädännön vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan tarkastaja 
arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein esittämisen kannalta, sekä 
valvontajärjestelmiä, joiden avulla on tarkoitus varmistaa tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus. 
Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee olosuhteisiin nähden asianmukaiset tarkastustoimenpiteet. Tarkastukseen kuuluu 
myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja esitettyjen kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 
sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. EU:n varainhoitoasetuksen 208 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
mukaisesti (8) tilintarkastustuomioistuin on tätä kertomusta ja tarkastuslausumaa laatiessaan ottanut huomioon 
riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan kriisinratkaisuneuvoston tilien osalta suorittaman tarkastustyön.

9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevi-
denssiä tarkastuslausumansa perustaksi.

Lausunto tilien luotettavuudesta

10. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kriisinratkaisuneuvoston taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 
2015 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty 
tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein kriisinratkaisuneuvoston varainhoitoa koskevien säännösten ja 
komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

11. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kriisinratkaisuneuvoston 31. päivänä joulukuuta 2015 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja 
asianmukaiset.
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(6) Komission tilinpitäjän vahvistamat kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International Federation of 
Accountants, IFAC) antamiin kansainvälisiin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin (International Public Sector Accounting Standards, 
IPSAS) tai, silloin kuin se on relevanttia, kansainvälisen tilinpäätösstandardeja käsittelevän elimen (International Accounting Standards 
Board, IASB) antamiin kansainvälisiin IAS/IFRS-tilinpäätösstandardeihin (International Accounting Standards/International Financial 
Reporting Standards).

(7) Delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, 107 artikla.
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).



12. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoja kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET TILIEN LUOTETTAVUUDESTA

13. Kriisinratkaisumekanismiasetuksen 92 artiklan 4 kohdassa säädetään, että tilintarkastustuomioistuin raportoi 
erityisesti kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission ehdollisista vastuista, jotka ovat aiheutuneet niiden suorittaessa 
tämän asetuksen mukaisia tehtäviään. Tilintarkastustuomioistuin raportoi asiasta erillisessä kertomuksessa.

HUOMAUTUKSET SISÄISISTÄ KONTROLLEISTA

14. Kriisinratkaisuneuvosto aloitti vuonna 2015 toimintansa ja perusti vaiheittain sisäisen valvontaympäristönsä. Useita 
olennaisia menettelyjä ja kontrolleja on kuitenkin vielä suunnittelematta, hyväksymättä tai toteuttamatta. Näihin kuuluvat 
muun muassa riskienhallinta- ja valvontastrategia, sisäisen valvonnan standardit, sisäisen valvonnan järjestelmän 
asianmukaista toimintaa koskeva säännöllinen arviointi ja petostentorjuntastrategia.

HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA

15. Kriisinratkaisuneuvoston talousarvio rahoitetaan luottolaitosten maksuosuuksien avulla. Vuonna 2015 talousarvion 
suuruus oli 22 miljoonaa euroa. Kriisinratkaisuneuvosto sitoi talousarviosta 67 prosenttia ja käytti siitä 45 prosenttia. 
Alhainen täytäntöönpanoaste johti huomattavaa talousarvioylijäämään (7,7 miljoonaa euroa).

16. Seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri osastossa 2 (hallintomenot): 
niiden määrä oli 3,6 miljoonaa euroa (70,4 prosenttia). Siirrot liittyivät lähinnä sopimuksiin, joita tehtiin vuonna 2015 
kriisinratkaisuneuvoston uusiin toimitiloihin liittyen (esim. tietotekniikkainfrastruktuuri, turvallisuusinfrastruktuuri ja 
toimistolaitteet) mutta joihin liittyviä palveluita ja tavaroita ei ollut toimitettu kokonaisuudessaan tai laskutettu vuoden 
2015 loppuun mennessä.

17. Seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri osastossa 3 (toimintamenot): 
niiden määrä oli 0,6 miljoonaa euroa (40,3 prosenttia). Siirrot koskivat lähinnä maksuosuuksien keruuhankkeeseen 
(Collection of contributions project) liittyviä konsulttipalveluja, joita ei ollut toimitettu kokonaisuudessaan tai laskutettu vuoden 
2015 loppuun mennessä.

MUITA HUOMAUTUKSIA

18. Kriisinratkaisuneuvosto teki vuonna 2015 Brysselin uuden päätoimipaikan tiloista ainakin 15 vuotta kattavan 
sopimuksen, jonka kokonaisarvo on vähintään 42,4 miljoonaa euroa. Hankintamenettely dokumentoitiin heikosti ja 
hankintailmoitus rajoitti toimipaikan sijainnin yhdelle Brysselin kalleimmista alueista ja sulki näin pois mahdolliset 
edullisemmat vaihtoehdot.

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio TOMÉ 
MUGURUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 13. syyskuuta 2016 
pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

presidentti 
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YHTEISEN KRIISINRATKAISUNEUVOSTON VASTAUS

14. Vaikka yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (jäljempänä ”SRB” tai ”virasto”) on vielä aloitusvaiheessaan, sisäisten 
prosessien virallistamiseen liittyvä työ on jo ensisijaisen tärkeänä asiana käynnissä, ja sen odotetaan olevan valmis vuoden 
2017 loppuun mennessä. Tärkeitä toiminta-alueita ja toimia ollaan parhaillaan määrittämässä, ja toimenpiteitä otetaan 
käyttöön sääntöjen noudattamiseksi. Virasto ei ole ottanut virallisesti käyttöön sisäisen valvonnan normeja, mutta se on jo 
noudattanut useita niistä.

15. Euroopan komission työryhmä laati vuosien 2014–2015 määräraha-arviot epävarmoissa olosuhteissa, ennen kuin 
virastoa oli edes perustettu. Lisäksi virasto kerää yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen mukaan kunkin 
vuoden maksusosuudet etukäteen. On myös säädetty, että mikään positiivinen talousarvion toteutuma ei aiheuta varauksien 
kertymistä, vaan se vähentää vastaavasti rahoituslaitoksilta seuraavana vuonna perittäviä maksuja.

16. Virasto hyväksyy huomautuksen ja toteaa, että siirrot liittyvät pääasiassa alkuvaiheen investointeihin, jotka olivat 
välttämättömiä SRB:n toiminnan aloittamiselle.

17. Virasto hyväksyy huomautuksen, mutta korostaa, että osastossa III siirretystä 0,6 miljoonan euron kokonaissum-
masta pääosa (82 %) liittyi tapahtumiin/palveluihin, jotka oli toteutettu tai toimitettu vuonna 2015. Siksi ne oli kerätty 
vastaavasti tileille. Vuoden lopussa palvelujen toimittajat eivät yksinkertaisesti olleet vielä laskuttaneet palveluista.

18. Koska SRB oli vielä aloitusvaiheessaan, virasto käytti hyväkseen komission asiantuntemusta (OIB) käynnistääkseen 
uusia tilojaan koskevan neuvottelumenettelyn.

Tässä suhteessa todettakoon, että

— OIB julkaisi menettelyn erityisessä muodossa, ja kriteerit ilmoitettiin OIB:n vakiokäytännön ja sen käyttöön ottaman 
metodologian mukaisesti;

— moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti OIB:n vakioläpimitta alueelle, 500 m, suurennettiin 700 metriin 
aidon kilpailun varmistamiseksi.

Sijainnin osalta todettakoon, että vaatimukset perustuivat SRB:n tarpeisiin ottaen huomioon sen tehtävien luonteen ja 
tarpeen olla komission (PO FISMA, PO COMP) ja neuvoston läheisyydessä siinä tapauksessa, että syntyy pankkeja koskevia 
kriisinratkaisutilanteita, jotka täytyy hoitaa 24 tunnin säännön mukaisesti, minkä vuoksi sijainnin on oltava kävelymatkan 
päässä kyseisistä toimielimistä. Edellä todetun valossa Euroopan komission työryhmä teki strategisen ja poliittisen 
päätöksen, että pysyttäisiin EU-elinten alueella. 
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