
RAPPORT

om årsredovisningen för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2015 med nämndens 
svar

(2016/C 449/44)

INLEDNING

1. Gemensamma resolutionsnämnden (nedan kallad nämnden) ligger i Bryssel och inrättades genom förordning (EU) 
nr 806/2014 om den gemensamma resolutionsmekanismen (1). Nämndens uppdrag är att säkerställa korrekta 
resolutionsbeslut om fallerande banker och minimera effekten på realekonomin och de offentliga finanserna i och utanför 
de deltagande medlemsstaterna.

2. Nämnden inledde sin verksamhet som självständigt EU-organ den 1 januari 2015. Kommissionen ansvarade dock för 
bildandet av nämnden och dess inledande verksamhet. Det var först den 8 april 2015 som nämnden fick den operativa 
förmågan att förvalta sina resurser självständigt.

3. Tabellen visar nyckeltal för nämnden (2).

Tabell

Nyckeltal för nämnden

2014 2015

Budget (miljoner euro) Ej tillämpligt 22

Personalstyrka totalt den 31 december (1) Ej tillämpligt 108

(1) Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från nämnden.

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

4. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en 
bedömning av nyckelkontroller i nämndens system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis 
från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

REVISIONSFÖRKLARING

5. Revisionsrätten har i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt granskat

a) nämndens årsredovisning, som består av räkenskaperna (3) och rapporterna om budgetgenomförandet (4) för det 
budgetår som slutade den 31 december 2015,

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna.

Ledningens ansvar

6. Ledningen har ansvaret för att upprätta en årsredovisning för nämnden som ger en rättvisande bild och för att de 
underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta (5):
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(1) EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Ytterligare information om nämndens behörighet och verksamhet finns på nämndens webbplats: http://srb.europa.eu/
(3) Här ingår balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en 

sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.
(4) Här ingår sammanställningen av resultatet av budgetgenomförandet med bilaga.
(5) Artiklarna 39 och 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

http://srb.europa.eu/


a) I ledningens ansvar för nämndens årsredovisning ingår att utforma, införa och upprätthålla de system för 
internkontroll som krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel, välja och tillämpa ändamålsenliga 
redovisningsprinciper utifrån de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare (6) och göra 
uppskattningar i redovisningen som är rimliga med hänsyn till omständigheterna. Nämndens ordförande utarbetar 
nämndens årsredovisning efter det att räkenskapsföraren har upprättat den på grundval av all tillgänglig information 
tillsammans med en not till årsredovisningen där han eller hon bland annat förklarar att han eller hon har uppnått 
rimlig säkerhet om att den ger en i alla väsentliga avseenden sann och rättvisande bild av nämndens finansiella 
ställning.

b) Ledningens ansvar när det gäller de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och efterlevnaden av 
principen om sund ekonomisk förvaltning består i att utforma, införa och upprätthålla ett ändamålsenligt och 
effektivt system för internkontroll som innefattar en tillfredsställande övervakning och lämpliga åtgärder för att 
förebygga oriktigheter och oegentligheter och, vid behov, rättsliga förfaranden för att kräva tillbaka belopp som 
betalats ut eller använts felaktigt.

Revisorns ansvar

7. Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring till Europaparlamentet och rådet (7) om årsredovisningens 
tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Revisionsrätten utför sin revision i enlighet 
med Ifacs internationella revisionsstandarder (International Standards on Auditing, ISA) och etiska riktlinjer och Intosais 
internationella standarder för högre revisionsorgan (Issai). Enligt dessa standarder ska revisionsrätten planera och utföra 
revisionen så att rimlig säkerhet uppnås om huruvida nämndens årsredovisning innehåller väsentliga felaktigheter och 
huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

8. Revisionen innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i 
räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska vidtas, bland annat genom att bedöma riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för 
att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte uppfyller kraven i Europeiska unionens rättsliga ram, 
vare sig det beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av internkontrollen som 
krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och de system för övervakning och kontroll som ska 
garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och utformar granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna. Revisionen inbegriper också en utvärdering av redovisnings-
principernas ändamålsenlighet, rimligheten i uppskattningarna i redovisningen och den övergripande presentationen i 
räkenskaperna. När revisionsrätten upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade den det revisionsarbete 
som den oberoende externa revisorn utfört avseende nämndens räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s 
budgetförordning (8).

9. Revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för sin 
revisionsförklaring.

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

10. Revisionsrätten anser att nämndens årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av nämndens 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som 
slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i nämndens budgetförordning och de redovisningsregler som antagits 
av kommissionens räkenskapsförare.

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

11. Revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för det budgetår som slutade 
den 31 december 2015 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.
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(6) De redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare bygger på de internationella redovisningsstandarderna för 
den offentliga sektorn (Ipsas) som ges ut av Internationella revisorsförbundet Ifac eller, när så är lämpligt, på de internationella 
redovisningsstandarderna International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) som ges ut av 
International Accounting Standards Board (IASB).

(7) Artikel 107 i delegerad förordning (EU) nr 1271/2013.
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).



12. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalanden.

KOMMENTARER OM RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET

13. Enligt artikel 92.4 i förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen ska revisionsrätten i synnerhet 
rapportera om ansvarsförbindelser som gäller nämnden, rådet och kommissionen och som uppstår till följd av deras 
utförande av sina uppgifter enligt denna förordning. Revisionsrätten kommer att rapportera om detta i en separat rapport.

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

14. Nämnden inledde sin verksamhet 2015 och började inrätta sin internkontrollmiljö. Men ett antal viktiga rutiner och 
kontroller har ännu inte utarbetats, antagits eller genomförts, däribland en strategi för riskhantering och kontroll, normer 
för internkontroll, regelbunden bedömning av om internkontrollsystemet fungerar väl och en strategi för bedrägeribekämp-
ning.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

15. Budgeten för Gemensamma resolutionsnämnden finansieras med bidrag från kreditinstitut och uppgick till 
22 miljoner euro 2015. Gemensamma resolutionsnämnden ingick åtaganden för 67 % av budgeten och använde 45 % av 
beloppet. Den låga genomförandegraden resulterade i ett stort budgetöverskott på 7,7 miljoner euro.

16. Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 
3,6 miljoner euro (70,4 %). Överföringarna gällde främst kontrakt som ingicks 2015 för Gemensamma resolutionsnämn-
dens nya lokaler (t.ex. it-infrastruktur, säkerhetsinfrastruktur och kontorsutrustning) men där tjänster och varor inte hade 
levererats helt och hållet eller inte hade fakturerats vid utgången av 2015.

17. Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning III (driftsutgifter) – 
0,6 miljoner euro (40,3 %). Överföringarna gäller främst konsulttjänster för Collection of contributions project (insamling av 
bidragsprojekt) som inte hade levererats helt och hållet eller inte hade fakturerats vid utgången av 2015.

ÖVRIGA KOMMENTARER

18. Under 2015 undertecknade Gemensamma resolutionsnämnden ett kontrakt för sitt nya huvudkontor i Bryssel med 
en varaktighet på minst 15 år till ett totalt värde av 42,4 miljoner euro. Upphandlingsförfarandet dokumenterades dåligt 
och i meddelandet om upphandling begränsades lokalernas placering till de dyraste områdena i Bryssel så att möjliga 
billigare alternativ uteslöts.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 13 september 2016.

För revisionsrätten

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Ordförande 
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GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS SVAR

14. Gemensamma resolutionsnämnden är i sin startfas, men det prioriterade arbetet med att formalisera de interna 
förfarandena pågår och planeras vara klart till slutet av 2017. Vi fastställer viktiga områden och verksamheter och vidtar 
åtgärder för att ta hänsyn till dem. Vi har inte antagit normerna för internkontroll formellt, men vi har redan följt flera av 
dem.

15. Budgeten för 2014–2015 beräknades under osäkra förhållanden av Europeiska kommissionens arbetsgrupp och 
innan resolutionsnämnden ens hade inrättats. Resolutionsnämnden ska dessutom enligt inrättandeförordningen samla in 
bidragen för varje år i förväg. Det är inte tänkt att ett eventuellt positivt budgetresultat ska leda till ackumulerade reserver. 
Istället ska beloppet som tas ut av finansinstituten det kommande året minskas med hänsyn till detta.

16. Nämnden godtar kommentaren och vill framhålla att överföringarna främst rör de investeringar som gjordes i 
starten och som var nödvändiga för att vi skulle kunna starta verksamheten.

17. Vi godtar kommentaren men vill samtidigt påpeka att huvuddelen (82 procent) av totalbeloppet på 0,6 miljoner 
euro som fördes över inom avdelning III avsåg evenemang/tjänster som redan genomförts eller levererats under 2015. 
Mängden överföringar blev alltså stor. Vid årets slut hade säljarna ännu inte upprättat fakturor för tjänsterna.

18. Eftersom resolutionsnämnden var i sin startfas använde vi oss av kommissionens sakkunskap (infrastruktur- och 
logistikbyrån i Bryssel, OIB) för att sätta igång det förhandlade förfarandet för de nya lokalerna.

I detta sammanhang gäller följande:

— Förfarandet offentliggjordes av OIB enligt ett specifikt upplägg och kriterierna meddelades i enlighet med OIB:s gängse 
tillvägagångssätt och i linje med deras antagna metoder.

— I överensstämmelse med principen om sund ekonomisk förvaltning ökades OIB:s standard för yttre gräns (500 meter) 
till 700 meter för att garantera verklig konkurrens.

När det gäller placeringen baserades kraven på resolutionsnämndens behov och då med hänsyn till arbetsuppgifternas art 
och vikten av att ha geografisk närhet till kommissionen (generaldirektoraten FISMA och COMP) och rådet. I de fall banker 
ska rekonstrueras måste detta hanteras enligt 24-timmarsregeln och därför är det nödvändigt att ha gångavstånd till 
institutionerna. Mot bakgrund av detta tog Europeiska kommissionens arbetsgrupp ett strategiskt och politiskt beslut om 
att nämnden skulle fortsätta ha sin verksamhet i EU-kvarteren. 
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