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Kontrolerzy opublikowali sprawozdanie dotyczące zobowiązań 
warunkowych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji, Komisji i Rady 

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji oraz Komisja powinny, począwszy 
od sprawozdań finansowych za 2018 r., systematycznie oceniać ryzyko finansowe wynikające ze 
zobowiązań warunkowych związanych ze sprawami sądowymi dotyczącymi restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków oraz sposób uwzględniania tego ryzyka w sprawozdaniach – 
stwierdzono w nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Kontrolerzy 
dokonali przeglądu potencjalnych zobowiązań Jednolitej Rady, Komisji i Rady. Przegląd obejmował 
potencjalne zobowiązania wynikające ze spraw będących w toku dotyczących działań tych instytucji 
w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków ze strefy euro znajdujących się na 
progu upadłości lub zagrożonych upadłością. Kontrolerzy wzywają do usprawnienia zarządzania 
ryzykiem finansowym związanym z tymi sprawami, ponieważ liczba postępowań sądowych może 
w przyszłości wzrosnąć. 

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji służy do przeprowadzenia procesu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji upadających banków w strefie euro w taki sposób, by nie 
wpłynęło to niekorzystnie na gospodarkę lub podatników. W ramach mechanizmu Jednolita Rada 
pełni funkcję organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w stosunku do wszystkich 
większych banków strefy euro i mniejszych transgranicznych grup bankowych.  

W czerwcu 2017 r. Jednolita Rada podjęła swoją pierwszą decyzję, która dotyczyła restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Banco Popular. Do maja 2018 r. do Sądu Unii Europejskiej wniesiono 103 
skargi dotyczące tej decyzji. Dodatkowo 30 skarg wniesiono przeciwko Komisji i jedną przeciwko 
Radzie. W ujęciu księgowym wszelkie ewentualne przyszłe należności związane z tymi sprawami 
sądowymi należy wykazać jako „zobowiązania warunkowe”, chyba że powstanie tych należności 
ocenia się jako mało prawdopodobne. 

Kontrolerzy przyznają, że Jednolita Rada prawidłowo ujawniła informacje na temat charakteru 
i terminów tych toczących się spraw, zwracają jednak uwagę, że nie była w stanie przedstawić prognoz 
co do ich potencjalnych konsekwencji. Wynik tych spraw trudno przewidzieć ze względu na złożony, 
szczegółowy i bezprecedensowy system prawny będący efektem nowych przepisów dotyczących 
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restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Ostrzegają ponadto, że w kolejnych latach liczba takich 
spraw może wzrosnąć. 

– Odpowiednia wiedza na temat ryzyka finansowego, na które narażona jest Jednolita Rada, ma 
zasadnicze znaczenie dla zarządzania tym ryzykiem i zapewnienia rozliczalności – powiedziała Ildikó 
Gáll-Pelcz, członek Trybunału odpowiedzialna za to sprawozdanie. 

Kontrolerzy dokonali również przeglądu zobowiązań warunkowych związanych ze składkami ex ante 
wnoszonymi przez banki strefy euro do jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odnotowali znaczną liczbę odwołań i skarg wnoszonych do sądów krajowych w sprawie 
tych składek. Jednolita Rada wykazała w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. zobowiązania 
warunkowe związane ze składkami ex ante w wysokości 1,4 mld euro, przy czym kwota ta może 
wzrosnąć o dalsze 558 mln euro ze względu na nowe roszczenia dotyczące 2018 r. Kontrolerzy 
ostrzegli, że w określonych przypadkach Jednolita Rada może być zobowiązana do zrekompensowania 
krajowym organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kosztów spraw przegranych na 
szczeblu krajowym. 

Komisja podjęła decyzję o nieujawnianiu żadnych zobowiązań warunkowych, ponieważ wszelkie 
roszczenia odszkodowawcze uznała za przedwczesne, a ewentualne przyszłe płatności – za mało 
prawdopodobne. Skargę przeciwko Radzie uznano natomiast za niedopuszczalną. 

Kontrolerzy zalecają, by: 

- Jednolita Rada zakończyła prace nad wstępnym projektem wytycznych w zakresie 
rachunkowości, zatwierdziła je i w pełni zastosowała przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego za 2018 r. Wytyczne te powinny uwzględniać zapewnianie rezerw na koszty 
sądowe lub wykazywanie takich kosztów; 

- Jednolita Rada i Komisja dokonały gruntownej ponownej oceny sytuacji na potrzeby 
sprawozdań finansowych za 2018 r. w oparciu o dostępne dane takie jak kwantyfikowalne 
roszczenia, orzeczenia sądowe i dane historyczne, zgodnie z odpowiednimi zasadami 
rachunkowości;  

- Jednolita Rada wprowadziła stosowne procedury i mechanizmy kontroli, aby zapewnić 
dokładność, kompletność i terminowość informacji otrzymywanych od właściwych organów 
krajowych oraz odpowiednią ścieżkę audytu. 

Informacje dla redaktorów 

Jednolita Rada i jednolity fundusz są finansowane w pełni przez sektor bankowy.  

W proces prowadzący do podjęcia decyzji o objęciu danej jednostki restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją zaangażowane są EBC, Jednolita Rada, Komisja oraz ewentualnie Rada.  

Kontrolerzy dokonali przeglądu zobowiązań warunkowych Jednolitej Rady, Komisji i Rady za rok 
budżetowy 2017 wynikających z wykonywania przez nie zadań na mocy rozporządzenia w sprawie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (rozporządzenia (UE) 
nr 806/2014). Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej Trybunału – eca.europa.eu – w 23 
językach UE. 

 

 


