
ZIŅOJUMS

par Vienotās noregulējuma valdes 2015. finanšu gada pārskatiem ar Valdes atbildi

(2016/C 449/44)

IEVADS

1. Vienoto noregulējuma valdi (turpmāk tekstā – “Valde”, arī “VNV”), kura atrodas Briselē, izveidoja ar Regulu (ES) 
Nr. 806/2014 par vienotu noregulējuma mehānismu (“VNM regula”) (1). Valdes pamatuzdevums ir ar minimālu ietekmi uz 
reālo ekonomiku un publiskajām finansēm iesaistītajās dalībvalstīs un ārpus tām nodrošināt tādu banku pienācīgu 
noregulēšanu, kas kļūst maksātnespējīgas.

2. Valde kā neatkarīga ES aģentūra darbojas kopš 2015. gada 1. janvāra. Tomēr Komisija bija atbildīga par Valdes izveidi 
un sākotnējo darbību. Darbības spēja patstāvīgi pārvaldīt savus resursus Valdei ir tikai no 2015. gada 8. aprīļa.

3. Galvenie skaitliskie dati par Valdi ir sniegti tabulā (2).

Tabula

Valdes galvenie skaitliskie dati

2014 2015

Budžets (miljoni EUR) Neattiecas 22

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (1) Neattiecas 108

(1) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Valdes sniegtie dati.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

4. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Valdes 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie 
pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA

5. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu Palāta revidēja:

a) Valdes gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (3) un budžeta izpildes pārskatus (4) par 2015. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu; un

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Vadības atbildība

6. Vadība ir atbildīga par Valdes gada pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī par pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību (5).
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(1) OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.
(2) Plašāka informācija par Valdes kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē http://srb.europa.eu/
(3) Finanšu pārskatos ietilpst bilance, finanšu darbības rezultātu pārskats, naudas plūsmas tabula, pārskats par neto aktīvu pārmaiņām 

un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības metodēm, un citi paskaidrojumi.
(4) Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata pielikums.
(5) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.), 39. un 50. pants.

http://srb.europa.eu/


a) Vadības atbildība saistībā ar Valdes gada pārskatiem ietver tādas iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un 
uzturēšanu, kas ļauj sagatavot un patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros krāpšanas vai kļūdas dēļ nav sniegtas būtiski 
nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot piemērotas grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības 
noteikumiem, ko pieņēmis Komisijas grāmatvedis (6); veikt konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. 
Valdes priekšsēdētājs sagatavo Valdes gada pārskatus pēc tam, kad Valdes grāmatvedis tos ir sagatavojis, izmantojot 
visu pieejamo informāciju, un tiem pievienojis paskaidrojumu, kurā cita starpā ir apliecinājis pamatotu pārliecību par 
to, ka pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Valdes finanšu stāvokli.

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un atbilstību pareizas finanšu pārvaldības 
principam nozīmē izveidot, ieviest un uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās kontroles sistēmu, ietverot pienācīgu 
pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi 
izmaksāto vai izlietoto līdzekļu atgūšanai.

Revidenta atbildība

7. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam un Padomei (7) sagatavot deklarāciju par 
gada pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Palāta veic revīziju saskaņā ar Starptautiskās 
Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem 
augstāko revīzijas iestāžu standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un veikt revīziju tā, lai gūtu 
pamatotu pārliecību, ka Valdes gada pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi.

8. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto 
informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās procedūras ir atkarīgas no revidenta 
profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski 
nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. 
Novērtējot minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un 
patiesu izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kas ieviestas pakārtoto darījumu likumības un pareizības 
nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī 
izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu. Sagatavojot šo 
ziņojumu un ticamības deklarāciju, Palāta ņēma vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Valdes 
pārskatiem, kā paredzēts ES Finanšu regulas (8) 208. panta 4. punktā.

9. Palāta uzskata, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu tās ticamības deklarāciju.

Atzinums par pārskatu ticamību

10. Palāta uzskata, ka Valdes gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Valdes finanšu stāvokli 
2015. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka 
Valdes finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

11. Palāta uzskata, ka 2015. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir 
likumīgi un pareizi.
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(6) Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz Starptautiskās Grāmatvežu federācijas pieņemtajiem 
starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) vai, ja nepieciešams, uz Starptautisko grāmatvedības 
standartu padomes izdotajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IAS)/starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas 
standartiem (IFRS).

(7) Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013, 107. pants.
(8) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).



12. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem.

KOMENTĀRI PAR PĀRSKATU TICAMĪBU

13. VNM regulas 92. panta 4. punktā prasīts, lai Revīzijas palāta jo īpaši ziņotu par jebkādām iespējamām Valdes, 
Padomes un Komisijas saistībām, kas izriet no šajā regulā paredzēto Valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas. 
Palāta par šo jautājumu sagatavos atsevišķu ziņojumu.

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

14. Valde 2015. gadā sāka darbību un pakāpeniski izveidoja iekšējās kontroles vidi. Tomēr joprojām ir jāsagatavo, 
jāpieņem vai jāievieš vairākas svarīgas procedūras un kontroles mehānismi, tostarp riska pārvaldības un kontroles stratēģija, 
iekšējās kontroles standarti, iekšējās kontroles sistēmas pareizas darbības regulārs novērtējums un krāpšanas apkarošanas 
stratēģija.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

15. VNV budžetu finansē no kredītiestāžu iemaksām, un 2015. gadā tas sasniedza 22 miljonus EUR. VNV uzņēmās 
saistības par 67 % no pieprasītā budžeta un izmantoja 45 % no tā. Zemā izpildes rādītāja rezultātā izveidojās ievērojams 
budžeta pārpalikums – 7,7 miljoni EUR.

16. Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, ir augsts pārnesumu līmenis II sadaļā “Administratīvie izdevumi”, 
proti, 3,6 miljoni EUR jeb 70,4 %. Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti 2015. gadā par 
VNV jaunajām telpām (piemēram, IT infrastruktūru, drošības infrastruktūru un biroja aprīkojumu), bet ar kuriem saistītie 
pakalpojumi un preces līdz 2015. gada beigām vēl nebija pilnībā piegādātas vai nebija saņemti rēķini.

17. Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, ir augsts pārnesumu līmenis III sadaļā “Pamatdarbības izdevumi”, 
proti, 0,6 miljoni EUR jeb 40,3 %. Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem saistībā ar iemaksu 
iekasēšanas projektu, kuri līdz 2015. gada beigām vēl nebija pilnībā sniegti un par kuriem nebija saņemti rēķini.

CITI KOMENTĀRI

18. VNV 2015. gadā parakstīja līgumu par jauno biroja ēku Briselē ar 15 gadu minimālo termiņu par kopējo summu 
vismaz 42,4 miljoni EUR. Iepirkuma procedūra bija slikti dokumentēta, un paziņojumā par līgumu minētā atrašanās vieta 
to ierobežoja ar vienu no dārgākajiem Briseles kvartāliem, izslēdzot iespējami lētākas izvēles.

Šo ziņojumu 2016. gada 13. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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VALDES ATBILDE

14. Lai gan Vienotā noregulējuma valde (“VNV” jeb “Valde”) ir darba sākšanas posmā, pašlaik kā prioritāte notiek darbs 
pie iekšējo procedūru formalizācijas, ko ir plānots pabeigt līdz 2017. gada beigām. Šobrīd tiek apzinātas kritiskās jomas un 
darbības, kā arī veikti attiecīgie pasākumi. Valde formāli nav pieņēmusi iekšējās kontroles standartus, bet tā jau vairākiem no 
tiem atbilst.

15. Pie budžeta aplēsēm 2014.–2015. gadam strādāja Eiropas Komisijas darba grupa, turklāt tas notika nenoteiktības 
apstākļos un pirms Valdes izveides. Turklāt atbilstoši VNM regulai VNV iekasē iepriekš katra gada iemaksas. Ir arī paredzēts, 
ka jebkura iespējama pozitīva budžeta izpilde nenozīmē rezervju uzkrāšanu, bet attiecīgi samazina maksu finanšu iestādēm 
nākamajā gadā.

16. Valde piekrīt komentāram un norāda, ka pārnesumi galvenokārt ir saistīti ar sākotnējiem ieguldījumiem, kas 
nepieciešami VNV darbības uzsākšanai.

17. Valde pieņem komentāru, tomēr norāda, ka no kopējās 0,6 miljonu EUR pārnesumu summas III sadaļā lielākā daļa 
(82 %) bija saistīti ar pasākumiem/pakalpojumiem, kas bija jau notikuši vai sniegti 2015. gadā. Tādēļ tie bija attiecīgi uzkrāti 
grāmatvedībā. Gada beigās pārdevēji nebija vēl vienkārši piesūtījuši rēķinus.

18. Tā kā VNV vēl bija darba uzsākšanas posmā, Valde izmantoja Komisijas (Infrastruktūras un loģistikas biroja Briselē, 
OIB) pieredzi sarunu procedūras uzsākšanai par tās jaunajām telpām. Šajā sakarā:

— OIB publicēja šo procedūru īpašā formātā un paziņoja kritērijus atbilstoši OIB standartpraksei un saskaņā ar tā 
pieņemtajām metodoloģijām,

— atbilstoši pareizas finanšu pārvaldības principam OIB standarta 500 m perimetru palielināja līdz 700 m, lai nodrošinātu 
reālu konkurenci.

Attiecībā uz atrašanās vietu prasību pamatā bija VNV vajadzības attiecībā uz tās uzdevumu raksturu un nepieciešamība 
atrasties ciešā Komisijas (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD, Konkurences ĢD) un 
Padomes tuvumā banku noregulējuma gadījumā, ar ko jātiek galā 24 stundu laikā un kam tādēļ vajadzīga vieta ar piekļuvi 
šīm iestādēm gājiena attālumā. Ņemot vērā iepriekšminēto, Eiropas Komisijas darba grupa pieņēma stratēģisku un politisku 
lēmumu palikt Eiropas kvartālā. 
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