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Auditoriai skelbia ataskaitą apie BPeV, Komisijos ir Tarybos
neapibrėžtuosius įsipareigojimus
Bendra pertvarkymo valdyba (BPeV) ir Europos Komisija turėtų nuolatos vertinti finansines rizikas,
atsirandančias dėl jų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su bylomis dėl bankų pertvarkymų, taip
pat įtraukti juos į apskaitą pradedant 2018 m. metinėmis finansinėmis ataskaitomis, teigiama
naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje. Auditoriai peržiūrėjo galimus BPeV, Komisijos ir Tarybos
įsipareigojimus, atsirandančius dėl neužbaigtų bylų, iškeltų dėl jų veiksmų pertvarkant žlungančius
ar galinčius žlugti euro zonos bankus. Jie ragina pagerinti dėl šių bylų atsirandančios finansinės
rizikos valdymą, kadangi šių bylų skaičius gali toliau didėti.
Kai euro zonoje žlunga bankas, Bendru persitvarkymo mechanizmu (BPeM) siekiama veiksmingai
valdyti jo pertvarkymą, išvengiant neigiamo poveikio ekonomikai ar mokesčių mokėtojams. Šio
mechanizmo BPeV yra visų didelių euro zonos bankų ir mažesnių tarpvalstybinių bankininkystės grupių
pertvarkymo institucija.
2017 m. BPeV priėmė savo pirmą sprendimą, susijusį su Banco popular pertvarkymu. 2018 m. gegužės
mėn. prieš šį sprendimą ES Bendrajame teisme buvo iškeltos 103 bylos, taip pat 30 bylų iškelta prieš
Komisiją ir viena prieš Tarybą. Kalbant apskaitos terminais, bet kuris galimas būsimas mokėjimas,
atsirandantis dėl teismo bylos, turi būti atskleistas kaip „neapibrėžtasis įsipareigojimas“, išskyrus jei jo
tikimybė yra maža.
Auditoriai pripažįsta, kad BPeV teisingai atskleidė informaciją apie šių nebaigtų teismo procesų pobūdį
ir terminus. Vis dėlto jie pažymi, kad BPeV negalėjo numatyti galimų šių teismo procesų pasekmių,
kadangi šiame etape prognozuoti šių bylų rezultatus buvo sunku dėl sudėtingos, specifinės ir
beprecedentės teisinės sistemos, sukurtos atsižvelgiant į naująjį pertvarkymo teisinį pagrindą. Jie taip
pat įspėja, kad per ateinančius kelerius metus gali būti pradėta naujų ginčų bylų.
„Norint užtikrinti rizikos valdymą ir atskaitomybę, būtina turėti pakankamai žinių apie BPeV kylančią
finansinę riziką.” – teigė už ataskaitą atsakinga EAR narė Ildikó Gáll-Pelcz.
Be to, auditoriai peržiūrėjo neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su euro zonos bankų ex ante
įnašais į Bendrą pertvarkymo fondą. Jie atkreipia dėmesį į tai, kiek daug nacionaliniuose teismuose
pateikta skundų ir iškeltą bylų prieš ex ante įnašus. BPeV savo 2017 m. finansinėse ataskaitose
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atskleidė 1,4 milijardo neapibrėžtųjų įsipareigojimų, skirtų ex ante įnašams, tačiau ši suma gali
padidėti dar 558 milijonais eurų dėl naujų ieškinių, susijusių su 2018 m. Auditoriai įspėja, kad kai
kuriais atvejais, BPeV pralaimėjus bylas nacionaliniu lygmeniu, pagal teisės aktus jai gali tekti
kompensuoti žalą nacionalinėms pertvarkymo institucijoms (NPI).
Komisija nusprendė neatskleisti jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų, kadangi ji manė, kad visi skundai
dėl žalos yra pateikti per anksti, ir įvertino, kad būsimo mokėjimo tikimybė yra maža, tuo tarpu byla
prieš Tarybą buvo įvertinta kaip nepriimtina.
Auditoriai rekomenduoja:
-

BPeV turi baigti rengti ir patvirtinti savo apskaitos gairių projektą ir pradėti taikyti jas visa
apimtimi savo 2018 m. finansinėms ataskaitoms, įskaitant atidėjinių teisinėms išlaidoms bei
šių išlaidų apskaitą ir atskleidimą;

-

BPeV ir Komisija turi pakartotinai nuodugniai įvertinti aplinkybes, susijusias su jų 2018 m
finansinėmis ataskaitomis, remdamosi turimais duomenimis, kaip antai kiekybiškai
įvertinamais skundais, teismo sprendimais ir ankstesnių laikotarpių duomenimis, pagal
atitinkamas apskaitos taisykles;

-

BPeV turi nustatyti tinkamas procedūras ir kontrolės priemones, garantuojančias iš NPI
gaunamos informacijos tikslumą, išsamumą ir savalaikiškumą bei užtikrinti audito seką.

Pastabos leidėjams
BPeF visiškai finansuoja bankininkystės sektorius.
Sprendimo pertvarkyti subjektą priėmimo procese dalyvauja ECB, BPeV, Komisija ir galbūt Taryba.
Auditoriai išnagrinėjo BPeV, Komisijos ir tarybos neapibrėžtuosius įsipareigojimus, atsiradusius dėl jų
2017 m. užduočių vykdymo pagal BPeM reglamentą (Reglamentas (ES) Nr. 806/2014). Ši ataskaita
paskelbta EAR svetainėje eca.europa.eu 23 ES kalbomis.
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