
POROČILO

o zaključnem računu Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2015 z odgovorom Odbora

(2016/C 449/44)

UVOD

1. Enotni odbor za reševanje (v nadaljnjem besedilu: Odbor ali SRB) s sedežem v Bruslju je bil ustanovljen z Uredbo (EU) 
št. 806/2014 o enotnem mehanizmu za reševanje („uredba o enotnem mehanizmu za reševanje“) (1). Naloga Odbora je 
zagotoviti urejeno reševanje bank v težavah s čim manjšim učinkom za realni sektor in javna sredstva sodelujočih držav 
članic in drugih držav.

2. Odbor deluje kot neodvisna agencija EU od 1. januarja 2015. Za ustanovitev in začetno delovanje Odbora je bila 
odgovorna Komisija. Odbor ima operativne zmogljivosti za upravljanje svojih virov šele od 8. aprila 2015.

3. V tabeli so predstavljeni ključni podatki o Odboru (2).

Tabela

Ključni podatki o odboru

2014 2015

Proračun (v milijonih EUR) ni relevantno 22

Skupno število zaposlenih 31. decembra (1) ni relevantno 108

(1) Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Odbor.

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

4. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Odbora. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev 
in analizo poslovodskih predstavitev.

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI

5. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) revidiralo:

(a) zaključni račun Odbora, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (3) in poročila o izvrševanju proračuna (4) za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ter

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom.

Odgovornost poslovodstva

6. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa Odbora ter za zakonitost in 
pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom (5):
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(1) UL L 225, 30.7.2014, str. 1.
(2) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Odbora je na voljo na njegovem spletišču www.srb.europa.eu.
(3) Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih 

računovodskih usmeritev in druga pojasnila.
(4) Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo.
(5) Člena 39 in 50 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

http://srb.europa.eu/


(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Odbora vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema 
notranjih kontrol, ki se uporablja za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno 
napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev na podlagi 
računovodskih pravil, ki jih je sprejel računovodja Komisije (6), in pripravo okoliščinam primernih računovodskih 
ocen. Predsednik Odbora sestavi zaključni račun Odbora, potem ko ga računovodja Odbora pripravi na podlagi vseh 
razpoložljivih informacij in napiše pojasnilo, priloženo zaključnemu računu, v katerem med drugim izjavlja, da je 
pridobil razumno zagotovilo, da so informacije v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega 
položaja Odbora;

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, povezanih z zaključnim računom, in 
skladnostjo z načelom dobrega finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje uspešnega in 
učinkovitega sistema notranjih kontrol, ki zajema ustrezen nadzor in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti 
in goljufij ter po potrebi sodne postopke za izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih sredstev.

Revizorjeva odgovornost

7. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu predloži izjavo o zanesljivosti 
zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij (7). Sodišče izvede revizijo v skladu 
z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom MZRS ter mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske 
institucije INTOSAI. Ti standardi določajo, da mora Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi razumno 
zagotovilo, da je zaključni račun Odbora brez pomembno napačnih navedb in da so z njim povezane transakcije zakonite 
in pravilne.

8. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, ki temelji na oceni 
tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu ter pomembne neskladnosti med z njim povezanimi 
transakcijami in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega 
tveganja revizor upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa, ter 
nadzorne in kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se 
pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. Med revizijo se tudi ovrednotijo primernost računovodskih 
usmeritev, sprejemljivost računovodskih ocen in celotna predstavitev zaključnega računa. Sodišče je pri pripravi tega 
poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Odbora, ki ga je opravil 
neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (8).

9. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna osnova za njegovo izjavo o zanesljivosti.

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

10. Po mnenju Sodišča zaključni račun Odbora v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2015 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu 
z določbami njegove finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije.

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom

11. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z zaključnim računom za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2015, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.
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(6) Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, so izpeljana iz mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor 
(MRSJS), ki jih je izdala Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov, ali, kadar je smiselno, iz mednarodnih računovodskih 
standardov (MRS)/mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske 
standarde.

(7) Člen 107 Delegirane uredbe (EU) št. 1271/2013.
(8) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).



12. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi.

PRIPOMBA O ZANESLJIVOSTI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

13. V členu 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje je določeno, da mora Sodišče poročati zlasti o pogojnih 
obveznostih Odbora, Sveta in komisije, do katerih pride zaradi izvajanja njihovih nalog v okviru te uredbe. Sodišče bo 
o tem poročalo v posebnem poročilu.

PRIPOMBA O NOTRANJIH KONTROLAH

14. Odbor je začel delovati leta 2015 in je postopoma vzpostavil svoje notranje kontrolno okolje. Vendar je treba 
pripraviti, sprejeti in izvajati več bistvenih postopkov in kontrol, vključno s strategijo obvladovanja in nadziranja tveganj, 
standardi notranjega kontroliranja, rednim ocenjevanjem dobrega delovanja sistema notranjega kontroliranja in strategijo 
boja proti goljufijam.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

15. Proračun Enotnega odbora za reševanje se financira s prispevki kreditnih institucij. Leta 2015 je znašal 
22 milijonov EUR. Enotni odbor za reševanje je prevzel obveznosti za 67 % vpoklicanih sredstev, porabil pa jih je 45 %. 
Zaradi nizke stopnje izvrševanja je prišlo do velikega proračunskega presežka v višini 7,7 milijona EUR.

16. Znesek prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za naslov II (upravni odhodki), za katera so bile prevzete 
obveznosti, je bil visok in je znašal 3,6 milijona EUR (70,4 %). Ti prenosi se v glavnem nanašajo na pogodbe, ki so bile 
sklenjene leta 2015 za nove prostore Enotnega odbora za reševanje (tj. infrastruktura IT, varnostna infrastruktura in 
pisarniška oprema), za katere pa storitve in blago do konca leta 2015 še niso bili dobavljeni ali zanje niso bili izdani računi.

17. Znesek prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za naslov III (upravni odhodki), za katera so bile prevzete 
obveznosti, je bil visok in je znašal 0,6 milijona EUR (40,3 %). Ti prenosi se v glavnem nanašajo na svetovalne storitve za 
projekt pobiranja prispevkov, ki do konca leta 2015 niso bile v celoti izvršene ali zanje niso bili izdani računi.

DRUGE PRIPOMBE

18. Enotni odbor za reševanje je leta 2015 podpisal pogodbo za svoj novi sedež v Bruslju s trajanjem najmanj 15 let in 
v skupni vrednosti najmanj 42,4 milijona EUR. Postopek javnega naročanja je bil slabo dokumentiran, lokacija v obvestilu 
o naročilu pa je bila omejena na eno od najdražjih območij v Bruslju in je izključevala morebitne cenejše možnosti.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega 
sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 13. septembra 2016.

Za Računsko sodišče

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Predsednik 

C 449/236 SL Uradni list Evropske unije 1.12.2016



ODGOVOR ODBORA

14. Čeprav je Enotni odbor za reševanje (v nadaljnjem besedilu: SRB ali Odbor) šele v začetni fazi delovanja, delo v zvezi 
s formalizacijo notranjih postopkov že poteka kot prednostna naloga in naj bi bilo po pričakovanjih zaključeno do konca 
leta 2017. Odbor si prizadeva za ugotavljanje kritičnih področij in dejavnosti ter uvajanje ukrepov za zagotovitev 
skladnosti. Čeprav formalno še ni sprejel standardov notranjega kontroliranja, je že zagotovil skladnost z nekaterimi od 
njih.

15. Oceni proračuna za obdobje 2014–2015 je projektna skupina Evropske komisije pripravila v negotovih razmerah in 
še pred samo ustanovitvijo Odbora. Poleg tega Odbor v skladu z uredbo o enotnem mehanizmu reševanja vsakoletne 
prispevke pobira že vnaprej. Predvideno je tudi, da morebitna pozitivna proračunska realizacija ne bo pomenila 
povečevanja rezervnih sredstev, temveč postopno zmanjševanje zneska, ki se zaračunava finančnim institucijam, 
v prihodnjem letu.

16. Odbor se strinja s pripombo in poudarja, da so prenosi večinoma povezani z začetnimi naložbami, ki so bile 
potrebne za zagon delovanja Odbora.

17. Odbor se strinja s pripombo, vendar želi poudariti, da je bila glavnina (82 %) prenesenih sredstev v naslovu III, ki so 
v skupnem znesku znašale 0,6 milijona EUR, namenjena dogodkom oziroma storitvam, ki so že bile zagotovljene v letu 
2015. Skladno s tem so bila ta sredstva ustrezno obračunana v računovodskih izkazih. Ob koncu leta ponudniki teh storitev 
namreč še niso izdali računov zanje.

18. Ker je bil Odbor šele v začetni fazi delovanja, se je pri izpeljavi pogajalskega postopka za svoj novi sedež oprl na 
strokovno znanje Komisije (Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju, OIB).

V zvezi s tem:

— obvestilo o postopku je OIB objavil v posebni obliki, merila za izbor pa so bila oblikovana v skladu z njegovo 
standardno prakso in sprejetimi metodologijami;

— v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja je bilo iskanje lokacije na standardni 500-metrski oddaljenosti 
povečano na 700 metrov, da bi se tako zagotovila boljša konkurenčnost.

Kar zadeva lokacijo, so bile zahteve oblikovane na podlagi potreb Odbora ob upoštevanju narave njegovih nalog ter potrebe 
po lokaciji v bližini stavb Komisije (GD FISMA, GD COMP) in Sveta v primeru reševanja bank, ki jih je treba upravljati po 
24-urnem načelu, zaradi česar mora biti novi sedež od teh institucij oddaljen le nekaj minut hoje. Na podlagi tega je 
projektna skupina Evropske komisije sprejela strateško in politično odločitev, da bo novi sedež znotraj evropske četrti. 
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