
JELENTÉS

az Egységes Szanálási Testület 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Testület 
válaszával együtt

(2016/C 449/44)

BEVEZETÉS

1. A brüsszeli székhelyű Egységes Szanálási Testületet (a továbbiakban: a Testület, más néven ESZT) a 806/2014/EU 
rendelet (1) („az Egységes Szanálási Mechanizmusról szóló rendelet”) hozta létre. A Testület feladata a fizetésképtelen bankok 
rendezett módon történő szanálása úgy, hogy az minimális hatást gyakoroljon a részt vevő (és a többi) tagállam 
reálgazdaságára és államháztartására.

2. A Testület 2015. január 1-jétől működik független uniós ügynökségként. A Testület létrehozásáért és kezdeti 
működéséért azonban a Bizottság volt felelős. A Testület csak 2015. április 8-tól rendelkezik az erőforrásaival való független 
gazdálkodáshoz szükséges működési kapacitással.

3. A Testületre vonatkozó főbb adatokat a táblázat tartalmazza (2).

Táblázat

A Testületre vonatkozó főbb adatok

2014 2015

Költségvetés (millió euro) n.a. 22

Összlétszám december 31-én (1) n.a. 108

(1) A létszámba tartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, és a kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: A Testülettől származó adatok.

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

4. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint a 
Testület felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez 
kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

5. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke alapján a Számvevőszék ellenőrizte a 
következőket:

a) A Testület éves beszámolója, amely a 2015. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból (3) és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (4) áll; és

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége.

A vezetés felelőssége

6. A vezetés felelőssége a Testület éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául 
szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége (5):
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(1) HL L 225., 2014.7.30., 1. o.
(2) A Testület hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: http://srb.europa.eu
(3) Ezek a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak 

kimutatása, a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.
(4) Ezek a költségvetési eredménykimutatásból és a költségvetési eredménykimutatás mellékletéből állnak.
(5) Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.) 39. és 50. cikke.

http://srb.europa.eu


a) A Testület éves beszámolója tekintetében a vezetés felelősségi körébe tartozik: az – akár csalásból, akár tévedésből 
eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és valós bemutatását lehetővé tévő belső 
kontrollrendszer kialakítása, megvalósítása és fenntartása; a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott 
számviteli szabályok (6) alapján megfelelő számviteli politika megválasztása és alkalmazása; és a körülményeknek 
megfelelően észszerű számviteli becslések készítése. Az elnök hagyja jóvá a Testület éves beszámolóját azután, hogy a 
számvitelért felelős tisztviselő az összes rendelkezésre álló információ alapján egy olyan kísérő nyilatkozattal 
egyetemben elkészítette azt, amelyben a tisztviselő többek között kijelenti, hogy észszerű bizonyossággal rendelkezik 
afelől, hogy a beszámoló minden lényeges szempontból valós és hű képet ad a Testület pénzügyi helyzetéről.

b) A vezetés felelőssége a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, illetve a gondos pénzgazdálkodás 
elveinek követése tekintetében abban áll, hogy ki kell alakítania, meg kell valósítania és fenn kell tartania egy olyan 
eredményes és hatékony belső kontrollrendszert, amely megfelelő felügyelettel és alkalmas intézkedésekkel képes 
megakadályozni a szabálytalanságokat és csalásokat, illetve szükség esetén jogi eljárásokkal képes visszaszerezni a 
tévesen kifizetett vagy felhasznált pénzösszegeket.

Az ellenőr felelőssége

7. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzése alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és 
a Tanács számára (7) az éves beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan. A Számvevőszék az IFAC nemzetközi ellenőrzési standardjai és etikai kódexe, valamint 
a legfőbb ellenőrző intézményeknek az INTOSAI által elfogadott nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. Ezek 
a standardok megkövetelik, hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy tervezze meg és végezze el, hogy észszerű 
bizonyosságot szerezhessen arról, hogy a Testület éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául 
szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek.

8. Az ellenőrzés olyan eljárásokat foglal magában, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték szerezhető a beszámolóban 
szereplő összegekről és információkról, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 
Az eljárások kiválasztása az ellenőrnek egy arra irányuló kockázatelemzés alapján kialakított szakmai megítélésétől függ, 
hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, illetve az 
Európai Unió jogi keretei által meghatározott követelményektől való lényeges eltérés az annak alapjául szolgáló 
tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr mérlegeli a szervezetnek a beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollmechanizmusait, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségének és 
szabályszerűségének biztosítása céljából alkalmazott felügyeleti és kontrollrendszereit, és a körülményeknek megfelelő 
ellenőrzési eljárásokat alakít ki. Az ellenőrzés része továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének, a 
számviteli becslések észszerűségének és a beszámoló általános bemutatásának értékelése. E jelentés és a megbízhatósági 
nyilatkozat elkészítése során a Számvevőszék az Unió költségvetési rendelete (8) 208. cikke (4) bekezdésében előírtak 
szerint figyelembe vette a független külső ellenőr által a Testület beszámolójára nézve végzett ellenőrzési tevékenységet.

9. A Számvevőszék úgy véli, hogy az összegyűjtött ellenőrzési bizonyítékok elégségesek és megfelelőek 
megbízhatósági nyilatkozata megalapozásához.

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

10. A Számvevőszék véleménye szerint a Testület éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi 
szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak 
megfelelően tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, a tárgyévi gazdasági események eredményét és a 
pénzforgalmat.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

11. A Számvevőszék véleménye szerint a 2015. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.
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(6) A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) 
által kibocsátott Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardokra (IPSAS), illetve adott esetben a Nemzetközi Számviteli Standard 
Testület (IASB) által kibocsátott Nemzetközi Számviteli Standardokra (IAS)/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra (IFRS) 
támaszkodnak.

(7) Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 107. cikke.
(8) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).



12. A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől.

MEGJEGYZÉSEK A BESZÁMOLÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁRÓL

13. Az Egységes Szanálási Mechanizmusról szóló rendelet 92. cikkének (4) bekezdése értelmében a Számvevőszéknek 
jelentést kell készítenie a Testület, a Tanács és a Bizottság e rendelet szerinti feladatai teljesítésének következtében felmerülő 
minden függő kötelezettségéről. A Számvevőszék erről egy külön jelentésében fog beszámolni.

MEGJEGYZÉSEK A BELSŐ KONTROLLMECHANIZMUSOKRÓL

14. A Testület 2015-ben kezdte meg működését és fokozatosan belső kontrollkörnyezetét is létrehozta. Ugyanakkor még 
számos alapvető eljárás és kontroll kialakítása, elfogadása és bevezetése várat magára, ezek többek között a következők: a 
kockázatkezelési és kontrollstratégia, a belsőkontroll-standardok, a belső kontrollrendszer megbízható működésének 
rendszeres értékelése és a csalás elleni stratégia.

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

15. A Testület költségvetésének forrásait a hitelintézetek hozzájárulása biztosítja, 2015-ben ennek összege 22 millió 
euro volt. Az ESZT a lehívott költségvetés 67 %-át vette kötelezettségvállalásba, és 45 %-át használta fel. Az alacsony 
felhasználási arány jelentős, 7,7 millió euro összegű költségvetési többletet eredményezett.

16. A lekötött előirányzatok átvitele nagy volt a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében, 3,6 millió euro, azaz 70,4 %. Az 
átvitelek elsősorban azokra a szerződésekre vonatkoznak, amelyeket az ESZT új irodáival kapcsolatban 2015-ben kötöttek 
(pl. informatikai és biztonsági infrastruktúra, irodai berendezések), és amelyek esetében a szolgáltatásokat még nem 
teljesítették teljes mértékben, illetve még nem minden árut szállítottak ki vagy azok kiszámlázása 2015 végéig nem történt 
meg.

17. Nagyarányú volt a lekötött előirányzatok átvitele a III. cím (Operatív kiadások) alatt: 0,6 millió euro (40,3 %). Az 
átvitelek elsősorban a hozzájárulások beszedésével kapcsolatos projekt tanácsadási szolgáltatásaira vonatkoznak, amelyeket 
2015 végéig még nem teljesítettek teljes mértékben, illetve még nem számláztak ki.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

18. 2015-ben az ESZT szerződést kötött új brüsszeli irodáira vonatkozóan legalább 15 éves időtartamra, legalább 
42,4 millió eurós összértékben. A beszerzési eljárás dokumentálása nem volt megfelelő és az ajánlati felhívásban megadott 
helyszín Brüsszel egyik legdrágább negyedére korlátozódott, kizárva a kevésbé költséges megoldások lehetőségét.

A jelentést 2016. szeptember 13-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

elnök 
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A TESTÜLET VÁLASZA

14. Bár az Egységes Szanálási Testület (az „ESZT”, illetve „Ügynökség”) még működésének induló szakaszában tart, 
kiemelt hangsúlyt fektet belső eljárásainak formalizálására, amely folyamatban van és várhatóan 2017 végéig megvalósul. 
Folyamatban van a kritikus területek és tevékenységek azonosítása, valamint a megfelelést biztosító intézkedések bevezetése. 
Az Ügynökség hivatalosan nem fogadta el a belsőkontroll-standardokat, de több ilyen standardnak már jelenleg is megfelel.

15. A 2014–2015. évi költségvetési becsléseket az Európai Bizottság munkacsoportja a bizonytalanságok 
figyelembevételével készítette, még mielőtt az Ügynökség egyáltalán létrejött. Továbbá, az Egységes Szanálási 
Mechanizmusról szóló rendelet alapján az ESZT minden évben előre gyűjti össze a hozzájárulásokat. Az is a tervek 
között szerepel, hogy pozitív költségvetési eredmény esetén nem történik tartalékképzés, hanem a következő évben a 
pénzintézetekre terhelendő összeg kerül csökkentésre az adott összeggel.

16. Az Ügynökség elfogadja az észrevételt, és megjegyzi, hogy az átvitelek főként az ESZT működésének megkezdéséhez 
szükséges kezdeti beruházásokból adódnak.

17. Az Ügynökség elfogadja az észrevételt, bár megjegyzi, hogy a III. cím alatt átvitt összesen 0,6 millió eurós összeg 
legnagyobb része (82 %) olyan rendezvényekre/szolgáltatásokra vonatkozott, amelyek 2015-ben már megvalósultak. Ezért 
ezek megfelelően elhatárolásra kerültek a kimutatásokban. Év végén ezeket a szolgáltatásokat a beszállítók egyszerűen még 
nem számlázták ki.

18. Mivel az ESZT még működésének induló szakaszában tartott, az Ügynökség igénybe vette a Bizottság (OIB) 
szakértelmét az új irodahelyiségeihez kapcsolódó tárgyalásos eljárás megindításához. Ennek kapcsán:

— az eljárást az OIB különleges formában tette közzé, és a követelményeket az OIB szokásos gyakorlatával és elfogadott 
módszertanával összhangban hirdették meg,

— a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban az OIB által szokásosan alkalmazott 500 m-es körzetet 
700 m-re növelték, a valódi verseny biztosítása érdekében.

A helyszínt illetően a követelmények az ESZT igényein alapultak, azaz feladatainak jellegén, valamint azon, hogy a Bizottság 
(DG FISMA, DG COMP) és a Tanács közvetlen közelében kell elhelyezkednie, tekintettel arra az eshetőségre, ha a 24 órás 
szabály alá tartozó bankok szanálására kerülne sor, amely esetben a helyszínnek az említett intézményektől sétatávolságra 
kell lennie. A fentiek fényében az Európai Bizottság munkacsoportja azt a stratégiai és politikai döntést hozta, hogy az 
ESZT-nek az európai negyedben kell maradnia. 
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