
SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií za rozpočtový rok 
2015 spolu s odpoveďou rady

(2016/C 449/44)

ÚVOD

1. Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rada“, známa tiež ako „SRB“), so sídlom v Bruseli, bola 
zriadená na základe nariadenia (EÚ) č. 806/2014 o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií („nariadenie 
o SRM“) (1). Poslaním rady je zabezpečiť plynulé riešenie krízových situácií bánk na pokraji úpadku s minimálnym dosahom 
na reálnu ekonomiku a verejné financie zúčastnených členských štátov a ďalších krajín.

2. Rada funguje od 1. januára 2015 ako nezávislá agentúra EÚ. Za zriadenie a počiatočnú činnosť rady však 
zodpovedala Komisia. Na samostatné riadenie svojich zdrojov však rada získala prevádzkovú kapacitu až 8. apríla 2015.

3. V tabuľke sú uvedené hlavné údaje o rade (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o rade

2014 2015

Rozpočet (mil. EUR) Nevzťahuje sa 22

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (1) Nevzťahuje sa 108

(1) Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Informácie poskytnuté radou.

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

4. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie 
kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly rady. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza 
vyhlásení vedenia.

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI

5. Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Dvor audítorov kontroloval:

a) ročnú účtovnú závierku rady, ktorá pozostáva z finančných výkazov (3) a výkazov o plnení rozpočtu (4) za rozpočtový 
rok končiaci sa k 31. decembru 2015;

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

Zodpovednosť vedenia

6. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej závierky rady a za zákonnosť a riadnosť 
príslušných operácií (5):
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(1) Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Viac informácií o právomociach a činnostiach rady je dostupných na jej webovej stránke: http://srb.europa.eu.
(3) Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad 

hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.
(4) Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy k nemu.
(5) Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, p. 42).

http://srb.europa.eu


a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou rady zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie systému 
vnútornej kontroly relevantného pre zostavenie a verné predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú 
významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných účtovných postupov 
na základe účtovných pravidiel prijatých účtovníkom Komisie (6) a účtovné odhady, ktoré sú za daných okolností 
primerané. Predseda rady schvaľuje ročnú účtovnú závierku rady po jej zostavení účtovníkom rady na základe 
všetkých dostupných informácií, a po priložení poznámky k účtovnej závierke, v ktorej účtovník okrem iného 
vyhlasuje, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk 
finančnú situáciu rady.

b) Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií a dodržiavaním zásady riadneho 
finančného hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie účinného a efektívneho systému vnútornej kontroly, 
ktorý tvorí primeraný dohľad a náležité opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a v prípade potreby 
právne konanie na spätné získanie nesprávne vyplatených alebo využitých finančných prostriedkov.

Zodpovednosť audítora

7. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť Európskemu parlamentu a Rade (7) vyhlásenie 
o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Dvor 
audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a etickým kódexom IFAC 
a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa týchto štandardov je Dvor audítorov 
povinný naplánovať a vykonať audit tak, aby získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka rady neobsahuje 
významné nesprávnosti a že príslušné operácie sú zákonné a riadne.

8. Dvor audítorov pri audite postupuje tak, aby získal audítorské dôkazy o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako 
aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko 
významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či v príslušných operáciách došlo k závažnému porušeniu 
právneho rámca Európskej únie, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor zohľadňuje 
vnútornú kontrolu, ktorá je relevantná pre zostavenie a verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu 
a kontroly, ktoré sú implementované na zaistenie zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností. Audit tiež obsahuje hodnotenie vhodnosti uplatnených účtovných 
postupov a primeranosti účtovných odhadov, ako aj hodnotenie predloženia účtovnej závierky ako celku. Pri 
vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti Dvor audítorov zohľadnil audítorskú prácu nezávislého externého 
audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou rady v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách EÚ (8).

9. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské dôkazy pre svoje vyhlásenie 
o vierohodnosti.

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

10. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka rady vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk 
jej finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jej operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade 
s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie.

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou

11. Podľa názoru Dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa 
k 31. decembru 2015 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.
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(6) Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných účtovných štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) 
vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov, prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch (IAS)/medzinárodných 
štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy.

(7) Článok 107 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013.
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).



12. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K SPOĽAHLIVOSTI ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

13. V článku 92 ods. 4 nariadenia o SRM sa vyžaduje, aby Dvor audítorov predložil správu najmä o podmienených 
záväzkoch rady, Rady a Komisie, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním ich úloh podľa nariadenia o SRM. Dvor audítorov 
vypracuje o tejto téme samostatnú správu.

PRIPOMIENKY K VNÚTORNÝM KONTROLÁM

14. V roku 2015 sa rada stala funkčnou a začala postupne vytvárať prostredie vnútornej kontroly. Niekoľko kľúčových 
postupov a kontrol však treba ešte navrhnúť, prijať alebo zaviesť, vrátane riadenia rizík a stratégie kontroly, štandardov 
vnútornej kontroly, pravidelného posúdenia riadneho fungovania systému vnútornej kontroly a stratégie boja proti 
podvodom.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

15. Rozpočet SRB sa financuje z príspevkov úverových inštitúcií a v roku 2015 predstavoval 22 mil. EUR. SRB prijal 
záväzky k 67 % tohto rozpočtu a vynaložil 45 % z neho. Nízka miera čerpania viedla k značnému rozpočtovému prebytku 
vo výške 7,7 mil. EUR.

16. Prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v hlave II (administratívne výdavky) vo výške 3,6 mil. EUR. 
t. j. 70,4 %. Tieto prenosy sa týkajú hlavne zmlúv uzavretých v roku 2015 v súvislosti s novými priestormi SRB (napr. 
infraštruktúra pre IT, bezpečnostná infraštruktúra a vybavenie kancelárií), pričom tieto služby a tovar neboli do konca roku 
2015 ešte plne dodané alebo vyfakturované.

17. Prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v hlave III (prevádzkové výdavky) vo výške 0,6 mil. EUR. 
t. j. 40,3 %. Tieto prenosy sa týkajú hlavne konzultačných služieb v rámci projektu „Výber príspevkov“, ktoré ešte neboli 
plne poskytnuté alebo vyfakturované na konci roku 2015.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

18. SRB podpísala v roku 2015 zmluvu o novom ústredí v Bruseli s minimálnou dĺžkou platnosti 15 rokov a v celkovej 
hodnote minimálne 42,4 mil. EUR. Postup obstarávania bol slabo zdokumentovaný a v oznámení o vyhlásení obstarávania 
bola lokalita obmedzená na jednu z najdrahších častí Bruselu, pričom sa vylúčili lacnejšie varianty.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 13. septembra 2016.

Za Dvor audítorov

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

predseda 
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ODPOVEĎ RADY

14. Napriek tomu, že Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „SRB“ alebo „rada“) sa nachádza len vo 
svojej počiatočnej fáze činnosti, prioritne sa vykonávajú práce na formalizácii vnútorných postupov a očakáva sa, že sa 
dokončia do konca roka 2017. Na dosiahnutie súladu sa určujú kritické oblasti a činnosti a zavádzajú sa opatrenia. Rada 
zatiaľ formálne neprijala štandardy vnútornej kontroly, niektoré už však splnila.

15. Odhady rozpočtu na roky 2014 – 2015 vypracovala osobitná skupina Európskej komisie v podmienkach neistoty 
a ešte pred zriadením rady. Okrem toho, podľa nariadenia o SRM, SRB v predstihu vyberá príspevky na každý rok. Takisto 
sa predpokladá, že každý pozitívny výsledok rozpočtového hospodárenia nepovedie k akumulácii rezerv, ale sa zníži 
zodpovedajúcim spôsobom o sumu, ktorá sa má účtovať finančnými inštitúciám v nadchádzajúcom roku.

16. Rada uznáva pripomienku a poukazuje na to, že presuny sa týkajú predovšetkým pôvodných investícií 
nevyhnutných na sprevádzkovanie SRB.

17. Rada uznáva pripomienku, avšak poukazuje na to, že z celkovej sumy 0,6 mil. EUR prenesenej do hlavy III bola 
väčšina (82 %) určená na podujatia/služby, ktoré sa už uskutočnili alebo boli poskytnuté v roku 2015. Preto sa tieto 
prostriedky na účtoch primerane nahromadili. Tieto služby na konci roka jednoducho ešte neboli poskytovateľom 
fakturované.

18. Keďže SRB bola vo svojej počiatočnej fáze činnosti, rada využila odborné skúsenosti Komisie (OIB) na začatie 
rokovacieho konania týkajúceho sa jej nových priestorov.

V tejto súvislosti:

— toto konanie uverejnil OIB v špecifickom formáte a kritériá boli oznámené v súlade so štandardným postupom OIB 
a v súlade s jeho prijatými metodikami,

— v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia sa štandardná hranica OIB na úrovni 500 m zvýšila na 
700 m, aby sa zaistila skutočná hospodárska súťaž.

Pokiaľ ide o miesto, požiadavky boli založené na potrebách SRB s ohľadom na povahu jeho úloh, ako aj na nevyhnutnosť 
blízkosti Komisie (GR FISMA, GR COMP) a Rady v prípade krízovej situácie bánk, ktoré musia byť zvládnuté podľa pravidla 
24 hodín, čo si vyžaduje, aby sa nachádzali v pešej vzdialenosti. Vzhľadom na uvedené skutočnosti osobitná skupina 
Európskej komisie prijala strategické a politické rozhodnutie o zotrvaní v európskej štvrti. 
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