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Pressemeddelelse

Luxembourg, den 21. november 2018
EU-revisorerne offentliggør beretning om SRB's, Kommissionens og Rådets
eventualforpligtelser
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret bør Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) og
Europa-Kommissionen løbende revurdere de finansielle risici med hensyn til eventualforpligtelser
vedrørende bankafviklingsrelaterede retssager og bogføringen heraf fra og med deres 2018regnskaber. Revisorerne undersøgte de potentielle forpligtelser, der er opstået for SRB,
Kommissionen og Rådet som følge af verserende retssager mod deres foranstaltninger vedrørende
afvikling af nødlidende eller forventeligt nødlidende banker i euroområdet. Revisorerne opfordrer
til bedre styring af de finansielle risici i forbindelse med disse retssager, eftersom antallet af sager
kan stige yderligere.
Når en bank i euroområdet bliver nødlidende, skal den fælles afviklingsmekanisme (SRM) sikre, at
bankens afvikling forvaltes uden negativ indvirkning på økonomien eller skatteborgerne. I forbindelse
med denne mekanisme er SRB afviklingsmyndighed for alle euroområdets større banker og mindre
grænseoverskridende bankkoncerner.
I juni 2017 traf SRB sin første afgørelse, som vedrørte afviklingen af Banco Popular. I maj 2018 var der
ved Den Europæiske Unions Ret anlagt 103 retssager mod denne afgørelse, og der var også anlagt 30
sager mod Kommissionen og 1 mod Rådet. I forbindelse med regnskaberne skal alle fremtidige
betalinger, der kan blive nødvendige som følge af disse retssager, oplyses som "eventualforpligtelser",
medmindre de vurderes som meget usandsynlige.
Revisorerne anerkender, at SRB korrekt gav oplysninger om de verserende sagers karakter og
tidsramme. De bemærker imidlertid, at SRB ikke var i stand til at forudsige de mulige konsekvenser af
sagerne, da det på daværende tidspunkt var svært at forudsige deres udfald på grund af det
komplekse, specifikke og nye retlige system, der er skabt af den nye retlige ramme for afvikling. De
advarer også om, at der kan blive anlagt flere retssager i de kommende år.
"Et passende kendskab til de finansielle risici, som SRB er eksponeret for, er afgørende for at sikre
risikostyring og ansvarlighed," siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af Den Europæiske Revisionsret,
der er ansvarligt for beretningen.
Revisorerne undersøgte også eventualforpligtelserne vedrørende de ex ante-bidrag, som bankerne i
euroområdet betaler til Den Fælles Afviklingsfond. De bemærker, at der er et stort antal klager og
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets beretning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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retssager ved nationale domstole vedrørende ex ante-bidrag. I sit 2017-regnskab oplyste SRB
eventualforpligtelser på 1,4 milliarder euro vedrørende ex ante-bidrag, og dette beløb kan stige med
yderligere 558 millioner euro som følge af nye sager vedrørende 2018. Revisorerne advarer om, at
SRB i nogle tilfælde kan blive nødt til at yde nationale afviklingsmyndigheder godtgørelse i forbindelse
med tabte sager på nationalt niveau.
Kommissionen besluttede ikke at oplyse nogen eventualforpligtelser, da den mente, at alle
erstatningskrav var fremsat for tidligt, og at fremtidige betalinger var meget usandsynlige, mens sagen
mod Rådet blev afvist.
Revisorerne anbefaler:
-

at SRB færdiggør og godkender sit udkast til regnskabsvejledning og anvender det fuldt ud i
forbindelse med 2018-regnskabet, bl.a. med bestemmelser om hensættelser til eller
oplysning om retsomkostninger

-

at SRB og Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af deres 2018-regnskaber grundigt
revurderer situationen på grundlag af tilgængelige oplysninger såsom kvantificerbare krav,
domstolsafgørelser og historiske data og i overensstemmelse med de relevante
regnskabsregler

-

at SRB fastlægger hensigtsmæssige procedurer og kontroller til at sikre, at de oplysninger, der
modtages fra de nationale afviklingsmyndigheder, er nøjagtige, fuldstændige og rettidige, og
at der er et tilstrækkeligt revisionsspor.

Bemærkninger til redaktører
SRB og Afviklingsfonden finansieres fuldt ud af banksektoren.
Den proces, der fører til afgørelsen om at bringe en enhed under afvikling, involverer ECB, SRB,
Kommissionen og eventuelt Rådet.
Revisorerne undersøgte de eventualforpligtelser for SRB, Kommissionen og Rådet, der er opstået som
følge af deres udførelse af opgaver i henhold til SRM-forordningen (forordning (EU) nr. 806/2014) i
regnskabsåret 2017. Beretningen kan fås på Revisionsrettens websted eca.europa.eu på 23 EU-sprog.
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