
ATASKAITA

dėl Bendros pertvarkymo valdybos 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Valdybos 
atsakymu

(2017/C 417/42)

ĮVADAS

1. Briuselyje įsikūrusi Bendra pertvarkymo valdyba (toliau – Valdyba, taip pat vadinama BPV) įsteigta Reglamentu (ES) 
Nr. 806/2014 dėl Bendro pertvarkymo mechanizmo (BPM reglamentu) (1). Valdybos misija – užtikrinti tvarkingą 
neveikiančių kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių (toliau – Kredito įstaigos) pertvarkymą kuo mažiau paveikiant 
dalyvaujančių valstybių narių, ir ne tik jų, realiąją ekonomiką ir viešuosius finansus.

2. Valdyba atsakinga už Bendro pertvarkymo fondo (toliau – Fondas), kuris buvo įsteigtas BPM reglamentu ir kuris remia 
bendrą pertvarkymo mechanizmą, administravimą. 2016–2023 m. laikotarpiu bus sutelktos Fondo lėšos, iki 
2023 m. gruodžio 31 d. užtikrinant tikslinį bent 1 % visų kredito įstaigų, dalyvaujančių bankų sąjungoje, apdraustųjų 
indėlių sumos lygį.

3. Valdyba turi atskirą biudžetą, kuris nėra ES biudžeto dalis. Įnašai renkami iš kredito institucijų, įsteigtų Bankų 
sąjungoje dalyvaujančiose valstybėse narėse. 2015 metų biudžetą sudarė tik I dalis (administracinis biudžetas). 
2016 m. biudžetas susidėjo iš I dalies, sudarančios 65 milijonus eurų, ir II dalies (Kredito įstaigų įnašai į Fondą), 
sudarančios 11 800 milijonų eurų.

4. Lentelėje pateikti pagrindiniai duomenys apie Valdybą (2).

Lentelė

Pagrindiniai Valdybos duomenys

2015 2016

Biudžetas (milijonais eurų)

I dalis. Valdybos administracinis biudžetas 22 65

II dalis. Fondo biudžetas 0 11 800

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d. (1) 108 180

(1) Darbuotojai – pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai.

Šaltinis: Valdybos pateikti duomenys.

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA

5. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą ir Valdybos 
priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti 
įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė.
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(1) OL L 225, 2014 7 30, p. 1.
(2) Daugiau informacijos apie Valdybos kompetenciją ir veiklą pateikta jos interneto svetainėje: http.//srb.europa.eu/.

http://srb.europa.eu/


NUOMONĖ

6. Mes auditavome:

a) Valdybos metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės (1) ir biudžeto vykdymo (2) ataskaitos; ir

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą,

kaip to reikalauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnis.

Finansinių ataskaitų patikimumas

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

7. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Valdybos finansinėse ataskaitose Valdybos 
finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei 
grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis reglamentas ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. Jos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo 
sektoriaus apskaitos standartais.

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas

Pajamos

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo

8. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos 
pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

9. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimi 
mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė

10. Pagal SESV 310–325 straipsnius ir Valdybos finansinį reglamentą vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų 
parengimą ir pateikimą, laikantis tarptautiniu mastu pripažintų viešojo sektoriaus apskaitos standartų, bei už jose 
atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Ši atsakomybė apima vidaus kontrolės nustatymą, vykdymą ir palaikymą, 
siekiant parengti ir pateikti finansinės būklės ataskaitas, kuriose nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 
iškraipymų. Vadovybė taip pat privalo užtikrinti, kad finansinės būklės ataskaitose atspindima veikla, finansinės 
operacijos ir informacija atitiktų jas reglamentuojančius teisės aktus. Galutinė atsakomybė už finansinėse ataskaitose 
atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą tenka Valdybos vadovybei.

11. Rengiant finansines ataskaitas, vadovybė yra atsakinga už Valdybos gebėjimo toliau užtikrinti veiklos tęstinumą 
vertinimą, už deramą su tęstinumu susijusių dalykų atskleidimą ir už veiklos tęstinumo prielaidos taikymą apskaitai.

12. Už valdymą atsakingi asmenys vykdo subjekto finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą.
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(1) Finansines ataskaitas sudaro finansinės būklės ataskaita, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių 
ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.

(2) Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės operacijos, ir aiškinamoji informacija.



Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir atspindimų operacijų auditą

13. Mūsų tikslai yra gauti pakankamą patikinimą dėl to, ar Valdybos finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų 
iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos, bei, remiantis mūsų auditu, pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai arba kitoms atitinkamoms biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms patikinimo pareiškimą 
dėl finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Pakankamas patikinimas 
užtikrina aukštą patikinimo lygį, tačiau jis nėra garantija, kad auditas visuomet nustatys esamus reikšmingus iškraipymų 
ar neatitikties atvejus. Tokius atvejus gali nulemti sukčiavimas ar klaidos ir jie laikomi reikšmingais jei, imant atskirai ar 
subendrinus, galima pagrįstai tikėtis, jog jie darys įtaką naudotojų ekonominiams sprendimams, priimtiems remiantis 
šiomis finansinėmis ataskaitomis.

14. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą informaciją finansinėse 
ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, 
taip pat remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų 
reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisiniam pagrindui rizikos vertinimu. Atliekant šiuos rizikos vertinimus, 
nagrinėjamos ataskaitų rengimui ir jų teisingam pateikimui bei atspindimų operacijų teisėtumui ir tvarkingumui svarbios 
vidaus kontrolės priemonės, siekiant pagal esamas aplinkybes nustatyti tinkamas audito procedūras, bet ne siekiant 
pareikšti nuomonę dėl vidaus kontrolės veiksmingumo. Audito metu taip pat įvertinamas taikomų apskaitos metodų 
tinkamumas ir vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas; taip pat įvertinamas bendras finansinės būklės 
ataskaitų pateikimas.

15. Kalbant apie pajamas, mes tikriname Valdybos taikomas Fondo įnašų ir kitų pajamų, jei tokių yra, apskaičiavimo 
ir rinkimo procedūras (1). Mūsų atliktas Fondo įnašų tikrinimas buvo grindžiamas informacija, kurią pranešė kredito 
įstaigos per nacionalines pertvarkymo institucijas, ir kuris neapėmė šios informacijos patikimumo. Be to, Fondo įnašų, 
kuriems atitinkamai taikomi administraciniai skundai arba teismo procesai tarp kai kurių kredito įstaigų ir nacionalinių 
pertvarkymo institucijų ir teismo procesai Europos Sąjungos Bendrajame Teisme tarp kai kurių kredito įstaigų ir 
Valdybos, auditas nebuvo atliekamas siekiant nedaryti jokios įtakos tokio teismo proceso šalių pozicijai. Išsami 
informacija apie administracinius skundus arba teismo procesus pateikta Valdybos metinių finansinių ataskaitų 7 
(i) dalyje.“

16. Išlaidų srityje mes nagrinėjame mokėjimų operacijas, kai išlaidos buvo padarytos, užregistruotos ir patvirtintos. 
Šis nagrinėjimas apima visas mokėjimų kategorijas, išskyrus avansus jų išmokėjimo momentu. Išankstiniai mokėjimai 
nagrinėjami tuo metu, kai lėšų gavėjas pateikia jų tinkamo panaudojimo įrodymą ir kai Valdyba sutinka su tuo įrodymu ir 
patvirtina išankstinį mokėjimą tais pačiais arba vėlesniais metais.

17. Rengdami šią ataskaitą ir patikinimo pareiškimą, mes atsižvelgėme į su Valdybos metinėmis finansinėmis 
ataskaitomis susijusį nepriklausomo išorės auditoriaus darbą, kaip nustatyta Valdybos finansinio reglamento 
102 straipsnio 1 dalyje.

Dalyko pabrėžimas

18. Neprieštaraudami 6–17 dalyse išreikštoms nuomonėms, Audito Rūmai norėtų pabrėžti, kad Fondo įnašai 
apskaičiuojami remiantis kredito įstaigų per nacionalines pertvarkymo institucijas Valdybai pateikta informacija. Tačiau 
BPM reglamente nepateikta išsami ir nuosekli kontrolės sistema siekiant užtikrinti informacijos patikimumą. Be to, 
Audito Rūmai pažymi, kad teisinėje sistemoje nustatyta įnašų apskaičiavimo metodika yra labai sudėtinga, todėl 
tikslumui kyla rizika. Be to, Valdyba negali leisti paskelbti išsamios informacijos apie atsižvelgiant į riziką įvertintų su 
kiekviena kredito įstaiga susijusių įnašų skaičiavimus, kadangi jie yra tarpusavyje susiję ir apima konfidencialią 
informaciją apie kitas kredito įstaigas. Tai turi įtakos šių skaičiavimų skaidrumui.
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(1) 2016 m. Valdybai pervestus 2015 m. Fondo įnašus apskaičiavo nacionalinės pertvarkymo institucijos ir todėl jų auditas nebuvo 
atliekamas.



19. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.

PASTABOS DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATIKIMUMO

20. Valdybos apskaitos pareigūnas dar nepatvirtino jos apskaitos sistemos.

21. BPM reglamento 92 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Audito Rūmai pateiktų informaciją apie bet kokius 
Valdybos, Tarybos ir Komisijos neapibrėžtuosius įsipareigojimus, atsiradusius dėl jų užduočių pagal BPM reglamentą 
vykdymo. Audito Rūmai šiuo klausimu paskelbs atskirą nuomonę.

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO

I dalis. Valdybos administracinis biudžetas

22. Biudžeto vykdymo lygis buvo žemas ir sudarė 62 % (2015 m. – 67 %) arba 35 milijonus eurų (2015 m. – 15 
milijonų eurų) turimų asignavimų. Tai daugiausia lėmė Valdybos veiklos pobūdis ir įdiegtas teisinis biudžeto pagrindas. 
Nors biudžete numatyti asignavimai, skirti Valdybos kasdienėms operacijoms ir pertvarkymo atvejų administravimui, 
2016 m. jokių pertvarkymų atlikta nebuvo. Dėl nepanaudotų asignavimų sumažės būsimi kredito įstaigų įnašai.

23. Perkelti įsipareigoti asignavimai II biudžeto antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) sudaro 3,1 milijono eurų 
arba 35 % visų įsipareigotų asignavimų (2015 m. – 3,3 milijono eurų arba 70 %). Tai daugiausia susiję su 
2016 m. pasirašytomis (1,9 milijono eurų vertės) IT sutartimis ir 2016 m. suteiktomis saugumo paslaugomis, kurių 
sąskaitos faktūros dar nepateiktos ir neapmokėtos (0,6 milijono eurų).

24. Perkelti įsipareigoti asignavimai III biudžeto antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) sudaro 5,3 milijono eurų arba 66 % 
visų įsipareigotų asignavimų (2015 m. – 1,6 milijono eurų arba 40 %). Jie daugiausia susiję su Europos Centrinio Banko 
suteiktomis (1,9 milijono eurų) paslaugomis, (1,5 milijono eurų) teisinėmis paslaugomis ir (1,3 milijono eurų) IT sutartimis, 
su kuriomis susiję mokėjimai turi būti atlikti 2017 m. Toks didelis perkėlimų lygis prieštarauja metinio periodiškumo 
principui.

25. 2016 m. liepos–spalio mėn. Valdyba įsipareigojo skirti 2 milijonus eurų teisinių paslaugų pirkimui, dėl kurių pirma 
nebuvo priimtas finansavimo sprendimas ir kurios nebuvo suplanuotos metinėje darbo programoje ir biudžete.

II dalis. Fondo biudžetas

26. 2016 m. Europos Centriniam Bankui taikant neigiamą indėlių galimybės normą, nacionaliniams centriniams 
bankams iš Fondo buvo išmokėtos neigiamos palūkanos, kurių vertė – 24 milijonai eurų. Tai sumažino būsimiems 
pertvarkymams skirtą sukauptų įnašų sumą.

KITOS PASTABOS

27. Valdyba turi paspartinti savo įdarbinimo procedūras, nustatyti aiškias minimalias balų ribas, kurias turi atitikti 
kandidatai, ir geriau apibrėžti atrankos komiteto narių funkcijas ir atsakomybę.

ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS

Taisomųjų veiksmų atsižvelgiant į Audito Rūmų ankstesnių metų pastabas apžvalga pateikta Priede.

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
2017 m. rugsėjo 19 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Klaus-Heiner LEHNE

Pirmininkas 
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PRIEDAS

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

Metai Audito Rūmų pastabos
Taisomojo veiksmo būklė

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / 
n. d.)

2015

2015 m. Valdyba pradėjo veiklą ir palaipsniui įdiegė savo vidaus 
kontrolės aplinką. Tačiau dar turi būti parengta, priimta arba 
įgyvendinta nemažai esminių procedūrų ir kontrolės priemonių, 
įskaitant rizikos valdymo ir kontrolės strategiją, vidaus kontrolės 
standartus, periodinį patikimo vidaus kontrolės sistemos veikimo 
įvertinimą ir kovos su sukčiavimu strategiją.

Vykdomas

2015

BPV biudžetas finansuojamas iš kredito institucijų įnašų ir 
2015 m. sudarė 22 milijonus eurų. BPV prisiėmė įsipareigojimus 
dėl 67 % pareikalauto biudžeto ir iš jo panaudojo 45 %. Dėl žemo 
įvykdymo lygio susidarė reikšmingas 7,7 milijono eurų biudžeto 
perviršis.

N. d.

2015

Įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis buvo aukštas II antraštinėje 
dalyje (administracinės išlaidos), kur jis sudarė 3,6 milijono eurų 
arba 70,4 %. Šie perkėlimai daugiausia susiję su sutartimis, kurios 
buvo sudarytos 2015 m. dėl naujų BPV patalpų (pavyzdžiui, IT 
infrastruktūros, saugumo infrastruktūros ir biuro įrangos) ir pagal 
kurias nupirktos paslaugos ir produktai iki 2015 m. pabaigos dar 
nebuvo visiškai pateikti arba nebuvo išrašytos jų sąskaitos faktūros.

N. d.

2015

Įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis yra aukštas III antraštinėje 
dalyje (veiklos išlaidos), kur jis sudarė 0,6 milijono eurų arba 40,3 %. 
Šie perkėlimai daugiausia susiję su „Įnašų surinkimo projektui“ 
skirtomis konsultavimo paslaugomis, kurios iki 2015 m. pabaigos 
dar nebuvo visiškai suteiktos arba kurioms nebuvo išrašytos 
sąskaitos faktūros.

N. d.

2015

2015 m. BPV pasirašė sutartį dėl savo naujos būstinės Briuselyje, 
kurios minimali trukmė 15 metų ir bendra vertė ne mažesnė kaip 
42,4 milijono eurų. Konkurso procedūra buvo prastai dokumen-
tuota ir skelbime apie konkursą nurodyta vieta buvo viena 
brangiausių Briuselio vietų, neįtraukiant galimų pigesnių variantų.

N. d.
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INSTITUCIJOS ATSAKYMAS

18. Valdyba pažymi, kad BGPD ir BPMR numatyta valstybių narių pareiga sukurti atitinkamą reguliavimo, apskaitos ir 
ataskaitų teikimo sistemą, kuri užtikrintų, be kita ko, įnašų tikslumą. Be to, didžioji dalis apskaičiavimui reikalingos 
informacijos turi būti pateikiama pagal taikomus priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimus. Valdyba, kiek leidžia jos 
įgaliojimai, taip pat nustatė įvairių apsaugos priemonių, skirtų kredito įstaigų teikiamų duomenų tikslumui tikrinti. Be to, 
nors apskaičiavimo skaidrumui turi įtakos konfidencialumo reikalavimai, apskaičiavimo metodika yra visiškai atskleista ir 
valdyba nacionalinėms reguliavimo institucijoms yra pateikusi visą informaciją, kuria galima dalytis vadovaujantis 
reglamentu.

20. Valdyba sutinka su pastaba. Nors valdyba taiko Europos Komisijos apskaitos sistemą, buvo planuojama, kad 
valdybos numatytos specialios funkcijos pirmą kartą bus patvirtintos iki 2017 m. pabaigos. Tačiau valdyba 2017 m. IV 
ketv.–2018 m. I ketv. pradės taikyti naują administracinių įnašų apskaičiavimo ir sąskaitų faktūrų išrašymo sistemą, todėl 
siekiant efektyvumo per pirmą 2018 m. pusmetį valdyba atliks vieną bendrą visų apskaitos sistemų patikrinimą.

22. Valdyba pritaria iššūkiams, su kuriais tenka susidurti atliekant krizės valdymo funkciją, ir imasi priemonių, kad 
didėtų biudžeto įgyvendinimo ataskaitų teikimo skaidrumas. 2017 m. valdyba pertvarkė savo biudžeto struktūrą, kad būtų 
griežtai atskirtos planuojamos ir nenumatytos išlaidos. Tai geriau atspindės biudžeto įgyvendinimą vykdant „įprastą“ veiklą 
ir įgyvendinimą, susijusį su krizių atvejui numatytu biudžetu (nenumatytų atvejų biudžetu). Naujoji struktūra jau taikyta 
rengiant 2018 m. biudžeto projektą.

23. Valdyba sutinka su pastaba. Nors dalis mokėjimų pagal II antraštinę dalį priklauso nuo kelių Komisijos tarnybų (OIB, 
įskaitant saugumo tarnybas, Žmogiškųjų išteklių ir saugumo GD ir pan.) išrašomų sąskaitų faktūrų, keletas IRT projektų 
pirkimo procedūrų pradėtos tik vėliau šiais metais. Kadangi valdyba tik pradėjo veiklą, nebuvo galimybės IRT projektus 
visiškai suderinti su biudžeto ciklu.

24. Dėl griežto „sąnaudų padengimo“ principo ECB sąskaitą faktūrą valdybai gali išrašyti tik po kiekvienų metų gruodžio 
31 d. Vadinasi, su paslaugomis susijusių ECB asignavimų perkėlimas yra neišvengiamas.

Už teisines paslaugas perkeliama suma atitinka ypatingas ir neprognozuojamas išlaidas, susijusias su pertvarkymu ir teismo 
bylomis. Tokio išlaidų perkėlimo reikėtų tikėtis ir jis turėtų būti laikomas tiesiogiai susijusiu su specifiniu teikiamų paslaugų 
pobūdžiu ir valdybos krizių valdymo funkcija.

Valdyba sutinka su pastaba dėl IT sutarčių pagal savo atsakymą dėl 24 pastabos.

25. Valdyba pažymi, kad visos veiklos išlaidos buvo numatytos finansavimo sprendime, pateiktame Metinės darbo 
programos I priede, kaip numatyta Valdybos finansiniame reglamente. Vis dėlto valdyba pripažįsta, kad priskyrimas veiklos 
rūšims finansavimo sprendime neatitiko įsigytų paslaugų apimties. Minėtos paslaugos buvo įsigytos Fondo teisinės gynybos 
reikmėms, tačiau finansavimo sprendime biudžetas buvo skirtas konsultacijoms parengtumo pertvarkymui klausimais.

26. Valdyba pripažįsta pastabą. Nors Eurosistemos buvo prašoma valdybai netaikyti neigiamų normų, Fondo sąskaitoms 
centriniuose bankuose buvo taikomos neigiamos normos. Valdyba periodiškai vertino galimybes pinigų sąskaitas pakeisti 
terminuotaisiais indėliais, tačiau ši alternatyva nebuvo finansiškai patraukli. 2016 m. rugsėjo mėn. valdyba priėmė 
Investavimo strategiją, kuri bus įgyvendinama palaipsniui. Vis dėlto dabartinėmis rinkos aplinkybėmis neįmanoma sudaryti 
tokio portfelio, kuris užtikrintų teigiamą laukiamą grąžą esant priimtinam rizikos lygiui ir atitiktų likvidumo poreikius.

27. Valdyba sutinka su pastaba ir jau ėmėsi priemonių trūkumams ištaisyti per 2017 m. Valdyba parengė ir įdiegė 
Įdarbinimo vadovą, kuriame apibrėžtos atrankos komisijos narių pareigos ir funkcijos, taip pat pateikta rekomendacija dėl 
minimalių ribinių verčių. 
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