
RAPORTUL

privind conturile anuale ale Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de 
răspunsul comitetului

(2016/C 449/44)

INTRODUCERE

1. Comitetul unic de rezoluție (denumit în continuare „comitetul”), cu sediul la Bruxelles, a fost instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind mecanismul unic de rezoluție 
[„Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție (MUR)”] (1). Misiunea comitetului este de a asigura un proces fluid de 
rezoluție a băncilor aflate în curs de a intra in dificultate, astfel încât să se reducă la minimum impactul asupra economiei 
reale și asupra finanțelor publice ale statelor membre participante și nu numai.

2. Comitetul a devenit pe deplin operațional, în calitate de agenție independentă a UE, la 1 ianuarie 2015. Comisia a fost 
însă responsabilă de instituirea și de funcționarea inițială a comitetului. Comitetul nu a dobândit capacitatea operațională de 
a-și gestiona resursele în mod autonom decât începând cu 8 aprilie 2015.

3. Tabelul conține cifre-cheie cu privire la comitet (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la comitet

2014 2015

Buget (în milioane de euro) Nu se aplică 22

Total personal la 31 decembrie (1) Nu se aplică 108

(1) Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: Date furnizate de comitet.

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o 
evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale comitetului. Acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

DECLARAȚIA DE ASIGURARE

5. În temeiul dispozițiilor articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Curtea a auditat:

(a) conturile anuale ale comitetului, care cuprind situațiile financiare (3) și rapoartele privind execuția bugetară (4) pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015; și

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi.

Responsabilitatea conducerii

6. Conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea fidelă a conturilor anuale ale comitetului, precum și 
de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora (5):
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(1) JO L 225, 30.7.2014, p. 1.
(2) Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile comitetului sunt disponibile pe site-ul său web: www.srb.europa.eu.
(3) Acestea cuprind bilanțul, situația performanței financiare, tabelul fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor 

nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.
(4) Acestea cuprind contul rezultatului bugetar și anexa la contul rezultatului bugetar.
(5) Articolele 39 și 50 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

https://srb.europa.eu/


(a) Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește conturile anuale ale comitetului includ conceperea, implementarea și 
menținerea sistemului de control intern necesar pentru întocmirea și pentru prezentarea fidelă a unor situații 
financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori; 
aceste responsabilități includ, de asemenea, alegerea și aplicarea politicilor contabile corespunzătoare, pe baza 
normelor contabile adoptate de contabilul Comisiei (6), precum și elaborarea unor estimări contabile rezonabile în 
lumina circumstanțelor existente. Președintele aprobă conturile anuale ale comitetului după ce contabilul acestuia le-a 
întocmit pe baza tuturor informațiilor disponibile și după ce acesta a elaborat o notă ce însoțește conturile, în care 
declară, inter alia, că a obținut o asigurare rezonabilă conform căreia aceste conturi prezintă, sub toate aspectele 
semnificative, o imagine corectă și fidelă a situației financiare a comitetului.

(b) Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește asigurarea legalității și regularității operațiunilor subiacente și 
respectarea principiului bunei gestiuni financiare constau în conceperea, implementarea și menținerea unui sistem 
eficace și eficient de control intern, care să facă apel la o supraveghere adecvată și la măsuri corespunzătoare de 
prevenire a neregularităților și a fraudei, precum și, dacă se dovedește necesar, la acțiuni în justiție pentru recuperarea 
fondurilor plătite sau utilizate în mod incorect.

Responsabilitatea auditorului

7. Responsabilitatea Curții este de a furniza Parlamentului European și Consiliului (7), pe baza auditului pe care l-a 
desfășurat, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și la legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente acestora. Auditul Curții este efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și codul 
deontologic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit formulate de INTOSAI. 
Aceste standarde impun Curții să planifice și să efectueze auditul astfel încât să obțină o asigurare rezonabilă referitor la 
prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor anuale ale comitetului și la conformitatea 
operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare.

8. Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile 
prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt 
alese pe baza raționamentului auditorului, care se întemeiază pe evaluarea riscului ca în cadrul conturilor să se regăsească 
denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din 
legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. 
Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne referitoare la întocmirea și la prezentarea 
fidelă a conturilor, precum și sistemele de supraveghere și de control introduse pentru a asigura legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente, și definește proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele. Auditul include, în 
egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile, 
precum și evaluarea prezentării globale a conturilor. La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea 
a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile comitetului, în 
conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (8).

9. Curtea consideră că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a sta la baza declarației sale de 
asigurare.

Opinia privind fiabilitatea conturilor

10. În opinia Curții, conturile anuale ale comitetului prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a acestuia la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru 
exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile 
adoptate de contabilul Comisiei.

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

11. În opinia Curții, operațiunile subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015 sunt 
conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.
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(6) Normele contabile adoptate de contabilul Comisiei derivă din Standardele internaționale de contabilitate pentru sectorul public 
(International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) adoptate de Federația Internațională a Contabililor (International Federation of 
Accountants – IFAC) sau, după caz, din Standardele internaționale de contabilitate (International Accounting Standards – IAS)/ 
Standardele internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards – IFRS) adoptate de Consiliul pentru 
Standarde Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standards Board – IASB).

(7) Articolul 107 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013.
(8) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).



12. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opiniile exprimate de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA FIABILITATEA CONTURILOR

13. Conform articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție, Curtea are obligația de 
a raporta, în special, cu privire la orice datorie contingentă a comitetului, a Consiliului și a Comisiei rezultată ca urmare a 
îndeplinirii de către aceste instituții a sarcinilor care le revin în temeiul regulamentului respectiv. Curtea se va achita de 
această obligație prin publicarea unui raport separat pe această temă.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

14. Comitetul a devenit operațional în 2015 și și-a format treptat propriul său mediu de control intern. Cu toate acestea, 
o serie de proceduri și de controale esențiale nu au fost încă elaborate, adoptate sau implementate, cum ar fi strategia de 
gestionare și de control al riscurilor, standardele de control intern, evaluarea periodică a bunei funcționări a sistemului de 
control intern și strategia antifraudă.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

15. Bugetul comitetului este finanțat prin contribuții ale instituțiilor de credit și s-a ridicat la suma de 22 milioane de 
euro în 2015. Comitetul a angajat 67 % din bugetul colectat și a utilizat 45 % din acesta. Rata scăzută de execuție a dus la 
formarea unui excedent bugetar semnificativ în cuantum de 7,7 milioane de euro.

16. Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 
3,6 milioane de euro, respectiv 70,4 %. Aceste reportări sunt legate, în principal, de contracte care au fost semnate în 2015 
cu privire la noul sediu al comitetului (de exemplu, în ceea ce privește infrastructura informatică, infrastructura de securitate 
și echipamentele de birotică), pentru care serviciile sau bunurile nu fuseseră încă prestate sau facturate în integralitate până 
la sfârșitului exercițiului 2015.

17. Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul III (cheltuieli operaționale), situându-se la 
0,6 milioane de euro, respectiv 40,3 %. Aceste reportări sunt legate, în principal, de servicii de consultanță contractate 
pentru proiectul privind colectarea contribuțiilor, care nu fuseseră încă prestate sau facturate în integralitate până la sfârșitul 
exercițiului 2015.

ALTE OBSERVAȚII

18. În 2015, comitetul a semnat un contract pentru noul său sediu din Bruxelles, pe o durată minimă de 15 ani și pentru 
o sumă totală de cel puțin 42,4 milioane de euro. Documentația aferentă procedurii respective de achiziție era de o calitate 
nesatisfăcătoare, iar anunțul de participare era restrictiv în ceea ce privește locația sediului, care trebuia să se afle într-una 
dintre cele mai scumpe zone din Bruxelles, excluzând alte eventuale opțiuni mai ieftine.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru 
al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 13 septembrie 2016.

Pentru Curtea de Conturi

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Președinte 
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RĂSPUNSUL COMITETULUI

14. Deși Comitetul unic de rezoluție („SRB” sau „agenția”) este în faza de înființare, formalizarea procedurilor interne este 
în curs de desfășurare, cu prioritate, și se preconizează că se va încheia până la sfârșitul anului 2017. Se identifică domenii și 
activități critice și se pun în aplicare măsuri corespunzătoare. Agenția nu a adoptat oficial standardele de control intern, dar 
s-a conformat deja câtorva dintre acestea.

15. Estimările pentru bugetul 2014-2015 au fost elaborate în condiții de nesiguranță de către grupul de lucru al 
Comisiei Europene și înainte chiar de a se înființa agenția. Mai mult, conform Regulamentului privind MUR, SRB colectează 
în avans contribuțiile corespunzătoare fiecărui exercițiu. De asemenea, se prevede ca un potențial rezultat bugetar pozitiv să 
nu ducă la acumularea de rezerve, ci să diminueze corespunzător suma imputabilă instituțiilor în exercițiul următor.

16. Agenția acceptă observația și subliniază că reportările sunt legate în principal de investițiile inițiale necesare pentru 
intrarea în funcțiune a SRB.

17. Agenția acceptă observația, subliniind totuși că din suma totală de 0,6 milioane EUR reportată pentru titlul III, 
partea principală (82 %) a fost cheltuită pentru evenimente/servicii care au avut deja loc/au fost furnizate în 2015. Prin 
urmare sumele aferente au fost contabilizate corespunzător în conturi. La sfârșitul exercițiului, aceste servicii nu au fost pur 
și simplu facturate de vânzători.

18. Întrucât SRB era în faza de înființare, agenția a utilizat expertiza Comisiei (OIB) pentru a lansa procedura negociată 
pentru noul său sediu.

În acest sens:

— această procedură a fost publicată de OIB într-un format specific, iar criteriile au fost anunțate în conformitate cu 
practica standard a OIB și potrivit metodologiilor adoptate;

— potrivit principiului de bună gestiune financiară, perimetrul standard de 500 m al OIB a fost mărit la 700 m pentru a 
asigura concurența reală.

Referitor la locație, cerințele se bazau pe nevoile SRB astfel cum decurg din sarcinile sale și la necesitatea de a fi în 
apropierea imediată a Comisiei (DG FISMA, DG COMP) și a Consiliului în eventualitatea unei rezoluții a băncilor, care 
trebuie gestionată conform normei de 24 de ore și care necesită deci un spațiu cu acces la instituțiile respective, la o distanță 
de mers pe jos. În lumina celor de mai sus, grupul de acțiune al Comisiei Europene a adoptat o decizie strategică și politică 
de a rămâne în cartierul european. 
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