
ATASKAITA

dėl Bendros pertvarkymo valdybos 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Valdybos 
atsakymu

(2016/C 449/44)

ĮVADAS

1. Briuselyje įsikūrusi Bendra pertvarkymo valdyba (toliau – Valdyba, taip pat vadinama BPV) įsteigta Reglamentu (ES) 
Nr. 806/2014 dėl Bendro pertvarkymo mechanizmo („BPM reglamentu“) (1). Valdybos misija – užtikrinti tvarkingą 
neveikiančių bankų pertvarkymą kuo mažiau paveikiant dalyvaujančių valstybių narių, ir ne tik jų, realiąją ekonomiką ir 
viešuosius finansus.

2. Valdyba vykdė veiklą kaip nepriklausoma ES agentūra nuo 2015 m. sausio 1 d. Tačiau Komisija buvo atsakinga už 
Valdybos įsteigimą ir veiklos pradžią. Tik nuo 2015 m. balandžio 8 d. Valdyba turėjo veikimo įgaliojimus nepriklausomai 
valdyti savo išteklius.

3. Lentelėje pateikti pagrindiniai Valdybos duomenys (2).

Lentelė

Pagrindiniai Valdybos duomenys

2014 2015

Biudžetas (milijonais eurų) N. d. 22

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d. (1) N. d. 108

(1) Darbuotojai – pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai.

Šaltinis: Valdybos pateikti duomenys.

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA

4. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą ir Valdybos 
priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti 
įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė.

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS

5. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį Audito Rūmai auditavo:

a) Valdybos metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės (3) ir biudžeto vykdymo (4) ataskaitos, ir

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.

Vadovybės atsakomybė

6. Vadovybė yra atsakinga už Valdybos metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų pateikimą bei atspindimų 
operacijų teisėtumą ir tvarkingumą (5):
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(1) OL L 225, 2014 7 30, p. 1.
(2) Daugiau informacijos apie Valdybos kompetenciją ir veiklą pateikta jos interneto svetainėje: http://srb.europa.eu/.
(3) Jas sudaro balansas ir finansinės veiklos ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų 

santrauka ir kiti aiškinamieji raštai.
(4) Jas sudaro biudžeto rezultatų ataskaita ir biudžeto rezultatų ataskaitos priedas.
(5) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 39 ir 50 straipsniai (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

http://srb.europa.eu/


a) Su Valdybos metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, – 
susijusios su finansinės atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų, 
parengimu ir sąžiningu pateikimu, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos 
apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis (6), pasirinkimą ir taikymą; esamomis aplinkybėmis pagrįstų 
apskaitinių įvertinimų atlikimą. Valdybos pirmininkas metines finansines ataskaitas sudaro po to, kai jos apskaitos 
pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir pateikė su finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, 
kuriame, be kita ko, nurodo, kad jis turi pakankamą patikinimą, jog jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai 
atspindi Valdybos finansinę būklę.

b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų valdymo atitiktimi susijusi vadovybės 
atsakomybė apima veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės, – apimančios pakankamą priežiūrą ir tinkamas 
priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo, bei prireikus teismines procedūras, siekiant susigrąžinti 
neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė

7. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai (7) metinių 
finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito 
Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI 
tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai 
planuotų ir atliktų auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas dėl to, ar Valdybos metinėse finansinėse 
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.

8. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymų apie sumas ir kitą informaciją finansinėse 
ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, 
remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų 
reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos rizikos 
vertinimus, auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir 
sąžiningu jų pateikimu, taip pat į operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės sistemas, 
ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant auditą taip pat įvertinamas apskaitos metodų 
tinkamumas, atliktų apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir bendras finansinių ataskaitų pateikimas. Rengdami šią ataskaitą 
ir patikinimo pareiškimą, Audito Rūmai atsižvelgė į su Valdybos metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusį 
nepriklausomo išorės auditoriaus darbą pagal ES Finansinio reglamento 208 straipsnio 4 dalį (8).

9. Audito Rūmų manymu, jų patikinimo pareiškimui pagrįsti gauta pakankamai tinkamų audito įrodymų.

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

10. Audito Rūmų nuomone, Valdybos metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir 
su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais 
yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos 
taisyklės.

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

11. Audito Rūmų nuomone, 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose 
atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.
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(6) Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos Tarptautinės buhalterių federacijos paskelbtais 
Tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais (TVSAS) arba prireikus – Tarptautinės apskaitos standartų valdybos 
paskelbtais Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS)/Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS).

(7) Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 107 straipsnis.
(8) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).



12. Toliau pateiktos pastabos šių Audito Rūmų nuomonių nekeičia.

PASTABOS DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATIKIMUMO

13. BPM reglamento 92 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Audito Rūmai pateiktų informaciją apie bet kokius 
Valdybos, Tarybos ir Komisijos neapibrėžtuosius įsipareigojimus, atsiradusius dėl jų užduočių pagal BPM reglamentą 
vykdymo. Audito Rūmai pateiks informaciją šiuo klausimu atskiroje ataskaitoje.

PASTABOS DĖL VIDAUS KONTROLĖS PRIEMONIŲ

14. 2015 m. Valdyba pradėjo veiklą ir palaipsniui įdiegė savo vidaus kontrolės aplinką. Tačiau dar turi būti parengta, 
priimta arba įgyvendinta nemažai esminių procedūrų ir kontrolės priemonių, įskaitant rizikos valdymo ir kontrolės 
strategiją, vidaus kontrolės standartus, periodinį patikimo vidaus kontrolės sistemos veikimo įvertinimą ir kovos su 
sukčiavimu strategiją.

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO

15. BPV biudžetas finansuojamas iš kredito institucijų įnašų ir 2015 m. sudarė 22 milijonus eurų. BPV prisiėmė 
įsipareigojimus dėl 67 % pareikalauto biudžeto ir iš jo panaudojo 45 %. Dėl žemo įvykdymo lygio susidarė reikšmingas 
7,7 milijono eurų biudžeto perviršis.

16. Įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis buvo aukštas II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos), kur jis sudarė 
3,6 milijono eurų, arba 70,4 %. Šie perkėlimai daugiausia susiję su sutartimis, kurios buvo sudarytos 2015 m. dėl naujų BPV 
patalpų (pavyzdžiui, IT infrastruktūros, saugumo infrastruktūros ir biuro įrangos) ir pagal kurias nupirktos paslaugos ir 
produktai iki 2015 m. pabaigos dar nebuvo visiškai pateikti arba nebuvo išrašytos jų sąskaitos faktūros.

17. Įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis yra aukštas III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos), kur jis sudarė 
0,6 milijono eurų, arba 40,3 %. Šie perkėlimai daugiausia susiję su „Įnašų surinkimo projektui“ skirtomis konsultavimo 
paslaugomis, kurios iki 2015 m. pabaigos dar nebuvo visiškai suteiktos arba kurioms nebuvo išrašytos sąskaitos faktūros.

KITOS PASTABOS

18. 2015 m. BPV pasirašė sutartį dėl savo naujos būstinės Briuselyje, kurios minimali trukmė 15 metų ir bendra vertė ne 
mažesnė kaip 42,4 milijono eurų. Konkurso procedūra buvo prastai dokumentuota ir skelbime apie konkursą nurodyta 
vieta buvo viena brangiausių Briuselio vietų, neįtraukiant galimų pigesnių variantų.

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
2016 m. rugsėjo 13 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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VALDYBOS ATSAKYMAS

14. Nors Bendra pertvarkymo valdyba (BPV arba Valdyba) neseniai pradėjo veiklą, vidaus procedūrų formalizavimas 
vyksta prioritetine tvarka. Šį darbą tikimasi užbaigti iki 2017 m. pabaigos. Siekiant įvykdyti reikalavimus, nustatomos 
svarbiausios sritys ir veikla, diegiamos priemonės. Valdyba dar oficialiai nepatvirtino vidaus kontrolės standartų, tačiau jau 
laikėsi kelių iš jų.

15. Europos Komisijos darbo grupė 2014–2015 m. biudžeto sąmatą sudarė neturėdama aiškaus ateities vaizdo, dar prieš 
Valdybos įsteigimą. Be to, remiantis Bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) reglamentu, BPV kiekvienų metų įnašus 
renka iš anksto. Taip pat numatyta, kad esant bet kokiam galimam teigiamam biudžeto rezultatui, lėšos nebus kaupiamos 
rezervuose, bet bus atitinkamai atskaičiuojamos iš ateinančiais metais finansų įstaigų mokėtinų sumų.

16. Valdyba sutinka su pastaba ir atkreipia dėmesį, kad perkėlimai daugiausia susiję su pradinėmis investicijomis, 
būtinomis, kad Valdyba galėtų pradėti savo veiklą.

17. Valdyba sutinka su pastaba, tačiau atkreipia dėmesį, kad pagrindinė dalis (82 %) 0,6 mln. EUR į III antraštinę dalį 
perkeltų asignavimų buvo skirta renginiams, kurie jau buvo surengti, arba paslaugoms, kurios jau buvo suteiktos 
2015 m. Todėl jie atitinkamai susikaupė sąskaitose. Pardavėjai metų pabaigoje tiesiog neišrašė šių paslaugų sąskaitų faktūrų.

18. Kadangi BPV buvo neseniai pradėjusi savo veiklą, Valdyba pasinaudojo Komisijos (Infrastruktūros ir logistikos biuro 
Briuselyje, OIB) kompetencija skelbdama derybų procedūrą dėl savo naujųjų patalpų. Todėl:

— apie procedūrą tam tikra forma paskelbė OIB, o apie kriterijus pranešta laikantis įprastos OIB praktikos ir pagal jo 
priimtus metodus,

— siekiant užtikrinti tikras konkurencijos sąlygas ir vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu, įprastas 500 metrų 
OIB perimetras buvo išplėstas iki 700 metrų.

Renkantis vietą reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į BPV poreikius dėl jos užduočių pobūdžio ir būtinybės dirbti arti 
Komisijos (FISMA GD, Konkurencijos GD) ir Tarybos bankų pertvarkymo atveju, kai veiksmų būtina imtis taikant 
24 valandų taisyklę ir dėl to būtina vieta, į kurią kitų institucijų darbuotojai galėtų atvykti pėsčiomis. Atsižvelgdama į tai, 
kas nurodyta pirmiau, Europos Komisijos darbo grupė priėmė strateginį ir politinį sprendimą pasilikti Europos kvartale. 
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