
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 
2016, συνοδευόμενη από την απάντηση του Συμβουλίου Εξυγίανσης

(2017/C 417/42)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (γνωστό και ως «SRB», εφεξής «το Συμβούλιο Εξυγίανσης»), με έδρα στις Βρυξέλλες, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Ενιαίο Μηχανισμό 
Εξυγίανσης (εφεξής «κανονισμός ΕΜΕ») (1). Αποστολή του Συμβουλίου Εξυγίανσης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης 
των προβληματικών πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων (εφεξής «πιστωτικά ιδρύματα») με τον ελάχιστο 
αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση.

2. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι αρμόδιο για τη διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (εφεξής «το Ταμείο»), το οποίο 
συγκροτήθηκε δυνάμει του κανονισμού ΕΜΕ, και ταυτόχρονα στηρίζει τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Το Ταμείο πρόκειται να 
αναπτυχθεί σταδιακά κατά την περίοδο 2016-2023 και θα επιτύχει τον στόχο της συγκέντρωσης τουλάχιστον του 1 % του ποσού 
των εγγυημένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

3. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει αυτόνομο προϋπολογισμό, ανεξάρτητο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι εισφορές 
συγκεντρώνονται από πιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν την έδρα τους στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση. 
Ο προϋπολογισμός για το έτος 2015 συνίστατο μόνο στο Μέρος I (διοικητικός προϋπολογισμός). Ο προϋπολογισμός για το έτος 
2016 αποτελείτο από το Μέρος I, το οποίο ανερχόταν σε 65 εκατομμύρια ευρώ, και το Μέρος II (εισφορές των πιστωτικών 
ιδρυμάτων στο Ταμείο), ύψους 11 800 εκατομμυρίων ευρώ.

4. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Συμβούλιο Εξυγίανσης (2).

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Συμβούλιο Εξυγίανσης

2015 2016

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)

Μέρος I (διοικητικός προϋπολογισμός Συμβουλίου Εξυγίανσης) 22 65

Μέρος II (προϋπολογισμός του Ταμείου) 0 11 800

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (1) 108 180

(1) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Συμβούλιο Εξυγίανσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

5. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές 
δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.

C 417/256 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017

(1) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.
(2) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Εξυγίανσης διατίθενται στον ιστότοπό του: 

http://srb.europa.eu/

http://srb.europa.eu/


ΓΝΩΜΗ

6. Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (1) και τις εκθέσεις σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού (2) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016· καθώς και

β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

7. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2016 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης του Συμβουλίου Εξυγίανσης την 
31η Δεκεμβρίου 2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού 
ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους 
λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά 
πρότυπα για τον δημόσιο τομέα.

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

8. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά.

Πληρωμές

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

9. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Αρμοδιότητες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση

10. Σύμφωνα με τα άρθρα 310 έως 325 της ΣΛΕΕ και τον δημοσιονομικό κανονισμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης, 
η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την παρουσίαση των λογαριασμών βάσει των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών 
προτύπων για τον δημόσιο τομέα, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η 
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την 
κατάρτιση και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, οφειλόμενες σε απάτη ή 
σφάλμα. Επίσης, η διοίκηση είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές πράξεις και οι 
πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με τους κανόνες που τις διέπουν. Η διοίκηση 
του Συμβουλίου Εξυγίανσης φέρει την τελική ευθύνη για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί.

11. Κατά την κατάρτιση των λογαριασμών, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της δυνατότητας του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, για τη γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, ζητημάτων που αφορούν τη 
συνέχιση της δραστηριότητάς του και, τέλος, για την τήρηση λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας.

12. Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη της διαδικασίας υποβολής των 
χρηματοοικονομικών εκθέσεων του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/257

(1) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό (κατάσταση οικονομικής θέσης), την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, 
την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

(2) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο 
των πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.



Οι αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται

13. Στόχος μας είναι, αφενός, να αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών 
στους λογαριασμούς του Συμβουλίου Εξυγίανσης όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
αυτοί βασίζονται και, αφετέρου, βάσει του ελέγχου που διενεργούμε, να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Εύλογη βεβαιότητα σημαίνει βεβαιότητα υψηλού βαθμού, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί 
εγγύηση ότι, οσάκις υπάρχει ουσιώδης ανακρίβεια ή μη συμμόρφωση, αυτή θα εντοπίζεται πάντοτε με τον έλεγχο. Η ανακρίβεια 
και η μη συμμόρφωση μπορεί να οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα, θεωρούνται δε ουσιώδεις, εάν εύλογα πιθανολογείται ότι, είτε 
από κοινού είτε έκαστη μεμονωμένα, θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε αυτούς τους 
λογαριασμούς.

14. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα 
ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης 
της εκτίμησης των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών 
πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση 
των κινδύνων αυτών, εξετάζονται οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
των λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, προκειμένου να σχεδιαστούν οι 
αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου να διατυπωθεί γνώμη σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που ακολουθούνται και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων της διοίκησης, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών.

15. Όσον αφορά τα έσοδα, επαληθεύουμε τις διαδικασίες που τηρεί το Συμβούλιο Εξυγίανσης για τον υπολογισμό και τη 
συγκέντρωση των εισφορών στο Ταμείο, καθώς και τυχόν άλλων εσόδων (1). Για την επαλήθευση των εισφορών στο Ταμείο 
βασιστήκαμε στα πληροφοριακά στοιχεία που κοινοποίησαν τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης τους, 
χωρίς να εξετάσουμε την αξιοπιστία των στοιχείων αυτών. Επιπλέον, οι εισφορές στο Ταμείο που αποτελούν αντικείμενο 
διοικητικής προσφυγής ή ένδικης διαφοράς μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και εθνικών αρχών εξυγίανσης, αλλά και αυτές που 
αποτελούν αντικείμενο ένδικης διαφοράς μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και του Συμβουλίου Εξυγίανσης ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα δεν καλύπτονται από την εμβέλεια του ελέγχου μας προκειμένου να μην 
επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η θέση των διαδίκων. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διοικητικές προσφυγές ή τις ένδικες 
διαφορές παρουσιάζονται στο σημείο 7 i) των ετήσιων λογαριασμών του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

16. Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πράξεις πληρωμών αφού πραγματοποιηθούν, καταχωριστούν και εγκριθούν οι 
δαπάνες. Η εξέταση αυτή καλύπτει όλες τις κατηγορίες πληρωμών, εκτός των προπληρωμών, κατά τη χρονική στιγμή της 
εκτέλεσής τους. Οι προπληρωμές εξετάζονται όταν ο αποδέκτης των κεφαλαίων αιτιολογήσει την ορθή χρήση τους και το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης αποδεχθεί την αιτιολόγηση εκκαθαρίζοντας την προπληρωμή, είτε το ίδιο οικονομικό έτος είτε αργότερα.

17. Για την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, λάβαμε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του 
ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή επί των λογαριασμών του Συμβουλίου Εξυγίανσης, όπως ορίζει το άρθρο 102, παράγραφος 1, 
του δημοσιονομικού κανονισμού του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

Επισήμανση ειδικού θέματος

18. Το Συνέδριο, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τη γνώμη που διατυπώνει στα σημεία 6 έως 17, επιθυμεί να επιστήσει την 
προσοχή στο γεγονός ότι οι οι εισφορές στο Ταμείο υπολογίζονται βάσει των πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάζουν στο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης. Εντούτοις, ο κανονισμός ΕΜΕ δεν προβλέπει 
ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ελέγχου που να εξασφαλίζει την αξιοπιστία των πληροφοριακών αυτών στοιχείων. 
Επιπλέον, το Συνέδριο επισημαίνει ότι η μεθοδολογία υπολογισμού των εισφορών που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο είναι 
άκρως περίπλοκη, γεγονός που καθιστά επισφαλή την ακρίβειά του. Επιπλέον, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν μπορεί να 
δημοσιεύει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους υπολογισμούς των εισφορών βάσει αξιολόγησης του κινδύνου που 
πραγματοποιεί ανά πιστωτικό ίδρυμα, καθώς αυτά αλληλοσυνδέονται και περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με 
άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Αυτό έχει αντίκτυπο στη διαφάνεια των υπολογισμών αυτών.

C 417/258 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017

(1) Οι εισφορές στο Ταμείο για το έτος 2015, που μεταφέρθηκαν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης το 2016, υπολογίστηκαν από τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης και, επομένως, δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Συνεδρίου.



19. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

20. Το λογιστικό σύστημα του Συμβουλίου Εξυγίανσης δεν είχε επικυρωθεί ακόμη από τον υπόλογο.

21. Σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 4, του κανονισμού ΕΜΕ, το Συνέδριο υποχρεούται να συντάσσει έκθεση ιδίως 
σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι οποίες απορρέουν από 
την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του κανονισμού ΕΜΕ. Το Συνέδριο θα δημοσιεύσει χωριστή έκθεση επ’ αυτού.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μέρος I (διοικητικός προϋπολογισμός Συμβουλίου Εξυγίανσης)

22. Το ποσοστό εκτέλεσης ήταν χαμηλό και συγκεκριμένα 62 % (έναντι 67 % το 2015) ή 35 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμες 
πιστώσεις (έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ). Αυτό οφείλεται κυρίως στη φύση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου Εξυγίανσης και 
το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τον προϋπολογισμό. Ενώ ο προϋπολογισμός προβλέπει πιστώσεις για την καθημερινή 
λειτουργία του Συμβουλίου Εξυγίανσης και τον χειρισμό υποθέσεων εξυγίανσης, το 2016 δεν δρομολογήθηκε καμία εξυγίανση. Οι 
μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα να είναι μειωμένες οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μέλλον.

23. Οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος για τον τίτλο II του προϋπολογισμού 
(διοικητικές δαπάνες) ανέρχονται σε 3,1 εκατομμύρια ευρώ ή στο 35 % των συνολικών ανειλημμένων πιστώσεων (έναντι 3,3 
εκατομμυρίων ευρώ ή 70 % το 2015). Οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως συμβάσεις ΤΠ που υπεγράφησαν το 2016 (1,9 
εκατομμύρια ευρώ) και υπηρεσίες ασφάλειας που παρασχέθηκαν το 2016 και για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί τα αντίστοιχα 
τιμολόγια ούτε καταβληθεί οι σχετικές πληρωμές (0,6 εκατομμύρια ευρώ).

24. Οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος για τον τίτλο III του προϋπολογισμού 
(επιχειρησιακές δαπάνες) ανέρχονται σε 5,3 εκατομμύρια ευρώ ή στο 66 % (έναντι 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ή 40 % το 2015) των 
ανειλημμένων πιστώσεων. Οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (1,9 εκατομμύρια ευρώ), νομικές υπηρεσίες (1,5 εκατομμύρια ευρώ) και συμβάσεις ΤΠ (1,3 εκατομμύρια ευρώ) 
η πληρωμή των οποίων καθίσταται απαιτητή εντός του 2017. Το τόσο υψηλό επίπεδο μεταφορών πιστώσεων αντιβαίνει στην αρχή 
της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού.

25. Την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου 2016, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για τη σύναψη 
σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση χρηματοδότησης ούτε να προβλέπεται στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασιών και τον προϋπολογισμό.

Μέρος II (προϋπολογισμός του Ταμείου)

26. Βάσει του αρνητικού επιτοκίου στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων που όρισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2016, 
το Ταμείο κατέβαλε σε εθνικές κεντρικές τράπεζες αρνητικούς τόκους ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε 
το ποσό των σωρευμένων εισφορών που θα διετίθεντο για μελλοντικές περιπτώσεις εξυγίανσης.

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

27. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες πρόσληψης που ακολουθεί, να θέτει σαφείς ελάχιστες 
απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι και να προσδιορίσει καλύτερα τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των μελών της 
επιτροπής επιλογής προσωπικού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των σχολίων που διατύπωσε το 
Συνέδριο σε προηγούμενα έτη.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Μέλος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Σεπτεμβρίου 2017.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE

Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 
μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / Εκκρεμεί / ά. 
α.)

2015

Το 2015 άρχισε να λειτουργεί το Συμβούλιο Εξυγίανσης και 
συγκρότησε βαθμηδόν το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, 
παραμένει ακόμη προς κατάρτιση, έγκριση ή εφαρμογή μια σειρά 
βασικών διαδικασιών ή δικλίδων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων της 
στρατηγικής περί διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων, των προτύπων 
εσωτερικού ελέγχου, της περιοδικής αξιολόγησης της ορθής λειτουργίας 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της απάτης.

Εν εξελίξει

2015

Ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εξυγίανσης χρηματοδοτείται από 
τις συνεισφορές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και, το 2015, 
ανήλθε σε 22 εκατομμύρια ευρώ. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης ανέλαβε 
υποχρεώσεις για το 67 % του αιτηθέντος προϋπολογισμού και 
απορρόφησε το 45 % αυτού. Το χαμηλό αυτό ποσοστό εκτέλεσης είχε 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικού πλεονάσματος του προϋπο-
λογισμού, ανερχόμενου σε 7,7 εκατομμύρια ευρώ.

ά.α.

2015

Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο 
οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες), 
ανερχόμενες σε 3,6 εκατομμύρια ευρώ ή στο 70,4 %. Οι εν λόγω 
μεταφορές αφορούν κυρίως συμβάσεις που συνήφθησαν το 2015 για τις 
νέες εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης (π.χ. υποδομή ΤΠ, 
υποδομές ασφάλειας και εξοπλισμός γραφείου), στο πλαίσιο των οποίων, 
στο τέλος του 2015, είτε οι υπηρεσίες και τα αγαθά δεν είχαν ακόμη 
παρασχεθεί ή παραδοθεί πλήρως είτε τα σχετικά τιμολόγια δεν είχαν 
εκδοθεί.

ά.α.

2015

Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο 
οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες), 
ανερχόμενες σε 0,6 εκατομμύρια ευρώ ή στο 40,3 %. Οι εν λόγω 
μεταφορές αφορούν κυρίως συμβουλευτικές υπηρεσίες συνδεόμενες με 
το «έργο είσπραξης των συνεισφορών», οι οποίες, στο τέλος του 2015, 
είτε δεν είχαν παρασχεθεί πλήρως είτε τα σχετικά τιμολόγια δεν είχαν 
εκδοθεί.

ά.α.

2015

Το 2015 το Συμβούλιο Εξυγίανσης υπέγραψε σύμβαση για τις νέες 
εγκαταστάσεις της έδρας του στις Βρυξέλλες ελάχιστης διάρκειας 15 
ετών και συνολικής αξίας τουλάχιστον 42,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η 
διαδικασία σύναψης της σχετικής δημόσιας σύμβασης δεν τεκμηριώνεται 
επαρκώς και η τοποθεσία που οριζόταν στην προκήρυξη του σχετικού 
διαγωνισμού περιόριζε την επιλογή στις ακριβότερες περιοχές των 
Βρυξελλών, αποκλείοντας κατ’ αυτό τον τρόπο πιθανές οικονομικότερες 
λύσεις.

ά.α.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

18. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRED) και ο κανονισμός για 
τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης (ΕΜΕ) περιλαμβάνουν την υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίσουν κατάλληλο ρυθμιστικό 
πλαίσιο, λογιστικό πλαίσιο και πλαίσιο υποβολής εκθέσεων, ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η ακρίβεια των συνεισφορών. 
Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που απαιτούνται για τον υπολογισμό προκύπτει από τις ισχύουσες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης που σχετίζονται με την εποπτεία. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο έχει θεσπίσει ορισμένες διασφαλίσεις στο πλαίσιο 
της εντολής του, ώστε να ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, αν και τα ζητήματα 
εμπιστευτικότητας επηρεάζουν τη διαφάνεια του υπολογισμού, η μεθοδολογία υπολογισμού έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως και το 
Συμβούλιο παρείχε στις ΕΑΕ όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να κοινοποιηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό.

20. Το Συμβούλιο αποδέχεται την παρατήρηση. Μολονότι το Συμβούλιο χρησιμοποιεί το λογιστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, στο τέλος του 2017 έχει προγραμματιστεί η πρώτη επικύρωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Συμβουλίου. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι το Συμβούλιο θα εφαρμόσει νέο σύστημα υπολογισμού και τιμολόγησης των διοικητικών συνεισφορών 
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017-πρώτο τρίμηνο του 2018, για λόγους αποτελεσματικότητας θα πραγματοποιήσει μία μόνο 
επικύρωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 για όλα τα λογιστικά συστήματα.

22. Το Συμβούλιο συμφωνεί με τις προκλήσεις που συνοδεύουν την αποστολή του για τη διαχείριση κρίσεων και λαμβάνει 
μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας της υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Το 2017 το 
Συμβούλιο μεταρρύθμισε τη διάρθρωση του προϋπολογισμού του για να εισαγάγει σαφή διάκριση μεταξύ των προγραμματισμένων 
δαπανών και των έκτακτων αναγκών. Με τον τρόπο αυτό θα αποτυπώνεται καλύτερα η εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση με 
τις «συνήθεις» πράξεις, όπως επίσης και η εκτέλεση σε σχέση με τον προϋπολογισμό που προβλέπεται σε περίπτωση κρίσης 
(προϋπολογισμός για έκτακτες ανάγκες). Η νέα δομή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2018.

23. Το Συμβούλιο αποδέχεται την παρατήρηση. Ενώ ένα μέρος των πληρωμών του τίτλου II εξαρτάται από τα τιμολόγια που 
εκδίδουν διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής (το OIB, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ασφαλείας, η ΓΔ HR κ.λπ.), πολλές 
διαδικασίες προμηθειών για έργα ΤΠΕ προκηρύχθηκαν μόλις στο τέλος του έτους. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο μόλις άρχισε να 
παρέχει τις υπηρεσίες του, δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί πλήρης ευθυγράμμιση των έργων ΤΠΕ με τον κύκλο του 
προϋπολογισμού.

24. Λόγω της αυστηρής αρχής της «ανάκτησης του κόστους» που εφαρμόζει, η ΕΚΤ δεν μπορεί να τιμολογεί το Συμβούλιο 
παρά μόνο μετά τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αυτό το γεγονός καθιστά αναπόφευκτη τη μεταφορά στο επόμενο έτος πιστώσεων 
που αφορούν υπηρεσίες από την ΕΚΤ.

Το ποσό που μεταφέρεται στο επόμενο έτος για τις νομικές υπηρεσίες αντιστοιχεί σε έκτακτες και μη προβλέψιμες δαπάνες που 
αφορούν την εξυγίανση και τις δικαστικές υποθέσεις. Η μεταφορά αυτού του είδους δαπανών στο επόμενο έτος πρέπει να 
αναμένεται και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι συνδέεται άμεσα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον ρόλο 
διαχείρισης κρίσεων του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο δέχεται την παρατήρηση σχετικά με τις συμβάσεις στον τομέα ΤΠ, σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε στην 
παρατήρηση 24.

25. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι όλες οι επιχειρησιακές δαπάνες καλύφθηκαν με απόφαση χρηματοδότησης με τη μορφή του 
παραρτήματος I του ετήσιου προγράμματος εργασίας, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του Συμβουλίου. Ωστόσο, το 
Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η κατανομή σε δραστηριότητες στο πλαίσιο της απόφασης χρηματοδότησης δεν ανταποκρινόταν στο 
πεδίο εφαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονταν για νομική υπεράσπιση σε σχέση με το Ταμείο, 
ενώ η απόφαση χρηματοδότησης κατένειμε τον προϋπολογισμό σε παροχή συμβουλών για την ετοιμότητα επίλυσης διαφορών.

26. Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση. Παρά τα αιτήματα προς το ευρωσύστημα να μην εφαρμόζει αρνητικά 
επιτόκια στο Συμβούλιο, επιβλήθηκαν αρνητικά επιτόκια στους λογαριασμούς που κατείχε το Ταμείο στην κεντρική τράπεζα. 
Μολονότι το Συμβούλιο αξιολόγησε κατά καιρούς επιλογές εκτός των λογαριασμών ταμείου που έχουν τη μορφή προθεσμιακών 
καταθέσεων, οι επιλογές αυτές δεν ήταν οικονομικά ελκυστικές. Τον Σεπτέμβριο του 2016 το Συμβούλιο ενέκρινε επενδυτική 
στρατηγική που θα εφαρμοστεί σταδιακά. Ωστόσο, υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί 
χαρτοφυλάκιο που να προσφέρει θετική αναμενόμενη απόδοση με αποδεκτό επίπεδο κινδύνου και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
ρευστότητας.

27. Το Συμβούλιο αποδέχεται την παρατήρηση και έχει ήδη λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του κατά τη διάρκεια 
του 2017. Το Συμβούλιο συνέταξε και εφάρμοσε εγχειρίδιο προσλήψεων, το οποίο καθορίζει τους ρόλους και τις ευθύνες των 
μελών της επιτροπής επιλογής και περιλαμβάνει κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τα ελάχιστα όρια. 
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