
RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni għas-sena finanzjarja 2016, f limkien mar- 
risposta tal-Bord

(2017/C 417/42)

INTRODUZZJONI

1. Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (minn hawn’il quddiem“il-Bord”, magħruf ukoll bħala l-“SRB”), li jinsab fi Brussell, ġie 
stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 806/2014 dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (“ir-Regolament SRM”) (1). Il- 
missjoni tal-Bord hija li jiżgura r-riżoluzzjoni ordnata ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ta’ ċerti ditti tal-investiment (minn 
hawn ’il quddiem “Istituzzjonijiet ta’ Kreditu”) li qed ifallu, b’impatt minimu fuq l-ekonomija reali u fuq il-finanzi pubbliċi 
tal-Istati Membri parteċipanti fl-Unjoni Bankarja.

2. Il-Bord huwa inkarigat bl-amministrazzjoni tal-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni (minn hawn ’il quddiem “il-Fond”) li ġie 
stabbilit bir-Regolament SRM u għandu jagħti appoġġ lill-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni. Il-Fond se jiġi żviluppat 
gradwalment matul il-perjodu mill-2016 sal-2023 u, sal-31 ta’ Diċembru 2023, għandu jilħaq il-mira ta’ mill-inqas 1 % tal- 
ammont ta’ depożiti koperti tal-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu kollha fi ħdan l-Unjoni Bankarja Ewropea.

3. Il-Bord għandu baġit awtonomu li mhuwiex parti mill-baġit tal-UE. Il-kontribuzzjonijiet jinkisbu minn Istituzzjonijiet 
ta’ Kreditu li huma stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti fl-Unjoni Bankarja. Il-baġit għas-sena 2015 kien jikkonsisti biss 
fil-Parti I (baġit amministrattiv). Il-baġit għas-sena 2016 kien jikkonsisti fil-Parti I, li tammonta għal EUR 65 miljun, kif 
ukoll fil-Parti II (kontribuzzjonijiet għall-Fond mill-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu), li tammonta għal EUR 11 800 miljun.

4. It-Tabella tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Bord (2).

Tabella

Iċ-ċifri ewlenin għall-Bord

2015 2016

Baġit (miljun EUR)

Parti I (Baġit amministrattiv tal-Bord) 22 65

Parti II (Baġit tal-Fond) 0 11 800

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (1) 108 180

(1) Il-persunal jinkludi uffiċjali, persunal temporanju u kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Bord

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA’ ASSIGURAZZJONI

5. L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar dirett tat-tranżazzjonijiet 
u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll tal-Bord. Dan huwa ssupplimentat b’evidenza 
pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u analiżi tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment.
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(1) ĠU L 225, 30.7.2014, p. 1.
(2) Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Bord hija disponibbli fuq is-sit web tiegħu: http://srb.europa.eu/.

http://srb.europa.eu/


OPINJONI

6. Aħna awditjajna:

(a) il-kontijiet tal-Bord, li jinkludu r-rapporti finanzjarji (1) u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit (2) għas-sena 
finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016, u

(b) il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Affidabbiltà tal-kontijiet

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

7. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Bord għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 jippreżentaw b’mod ġust, fl- 
aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-Bord fil-31 ta’ Diċembru 2016, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, 
il-flussi tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament Finanzjarju tiegħu u r- 
regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal- 
kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

Dħul

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

8. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 huwa 
legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

9. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 
huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza

10. Skont l-Artikoli 310 sa 325 tat-TFUE u r-Regolament Finanzjarju tal-Bord, il-maniġment huwa responsabbli mit- 
tħejjija u l-preżentazzjoni tal-kontijiet abbażi ta’ standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati 
internazzjonalment u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Din ir-responsabbiltà 
tinkludi t-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ kontroll intern rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta’ rapporti 
finanzjarji li jkunu ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali, sew jekk minħabba frodi u sew jekk 
minħabba xi żball. Il-maniġment huwa responsabbli wkoll milli jiżgura li l-attivitajiet, it-tranżazzjonijiet finanzjarji u l- 
informazzjoni riflessi fir-rapporti finanzjarji jkunu jikkonformaw mal-awtoritajiet li jirregolawhom. Il-maniġment tal- 
Bord jerfa’ r-responsabbiltà aħħarija għal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet.

11. Fit-tħejjija tal-kontijiet, il-maniġment huwa responsabbli milli jivvaluta l-kapaċità tal-Bord li jkompli bħala 
negozju avvjat, filwaqt li jiddivulga, kif applikabbli, kwistjonijiet relatati ma’ negozju avvjat u juża l-bażi kontabilistika ta’ 
negozju avvjat.

12. Dawk inkarigati mill-governanza huma responsabbli mis-sorveljanza tal-proċess ta’ rappurtar finanzjarju tal- 
entità.
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(1) Ir-rapporti finanzjarji jinkludu r-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-rapport tal-flussi tal- 
flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

(2) Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-operazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ 
spjegazzjoni.



Responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi

13. L-objettivi tagħna huma li niksbu aċċertament raġonevoli dwar jekk il-kontijiet tal-Bord ikunux ħielsa minn 
kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u dwar jekk it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati jkunux legali 
u regolari u li, fuq il-bażi tal-awditu tagħna, nipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew lil awtoritajiet ta’ 
kwittanza rispettivi oħra b’dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità 
tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Aċċertament raġonevoli huwa aċċertament ta’ livell għoli, iżda mhuwiex 
garanzija li awditu dejjem se jaqbad dikjarazzjoni skorretta materjali jew nuqqas ta’ konformità meta dawn ikunu jeżistu. 
Dawn jistgħu jiġu kkaġunati minn frodi jew minn xi żball u jitqiesu materjali jekk, individwalment jew flimkien, jistgħu 
jkunu mistennija, b’mod raġonevoli, li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti jieħdu fuq il-bażi ta’ dawn il- 
kontijiet.

14. Awditu jinvolvi t-twettiq ta’ proċeduri biex tinkiseb evidenza għall-awditjar dwar l-ammonti u d-divulgazzjonijiet 
fil-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Il-proċeduri magħżula 
jiddependu fuq il-ġudizzju tal-awditur, inkluża valutazzjoni tar-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali tal-kontijet u ta’ 
nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet ta’ bażi mar-rekwiżiti tal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk 
minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball. Meta jsiru dawk il-valutazzjonijiet tar-riskji, jitqies il-kontroll intern 
rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi, sabiex 
jitfasslu proċeduri tal-awditjar li jkunu xierqa fiċ-ċirkustanzi, iżda mhux bl-iskop li tingħata opinjoni dwar l-effettività tal- 
kontroll intern. Awditu jinkludi wkoll l-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi użati u r-raġonevolezza 
tal-istimi kontabilistiċi li jsiru mill-maniġment, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-preżentazzjoni kumplessiva tal-kontijiet.

15. Għad-dħul, aħna nivverifikaw il-proċeduri tal-Bord għall-kalkolu u l-ġbir ta’ kontribuzzjonijiet għall-Fond u ta’ 
introjtu ieħor, jekk ikun il-każ (1). Il-verifikazzjoni tagħna tal-kontribuzzjonijiet għall-Fond kienet ibbażata fuq 
informazzjoni kkomunikata mill-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu permezz tal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali, u ma 
koprietx l-affidabbiltà ta’ din l-informazzjoni. Barra minn hekk, il-kontribuzzjonijiet għall-Fond li huma s-suġġett ta’ 
appelli amministrattivi jew ta’ proċedimenti ġudizzjarji bejn xi wħud mill-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu u l-awtoritajiet ta’ 
riżoluzzjoni nazzjonali, kif ukoll ta’ proċedimenti ġudizzjarji bejn xi wħud mill-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu u l-Bord 
quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, rispettivament, ma kinux suġġetti għall-awditu tagħna sabiex bl-ebda mod 
ma naffettwaw il-pożizzjoni tal-partijiet f’dawn il-proċedimenti. Informazzjoni dettaljata dwar appelli amministrattivi jew 
proċedimenti ġudizzjarji tingħata fil-paragrafu 7(i) tal-kontijiet annwali tal-Bord.

16. Għall-infiq, aħna neżaminaw it-tranżazzjonijiet ta’ pagament meta l-infiq ikun ġie mġarrab, irreġistrat u aċċettat. 
Dan l-eżaminar ikopri l-kategoriji kollha ta’ pagamenti minbarra pagamenti bil-quddiem fil-punt meta jsiru. Il-pagamenti 
bil-quddiem jiġu eżaminati meta r-riċevitur tal-fondi jipprovdi ġustifikazzjoni għall-użu xieraq tagħhom u l-Bord jaċċetta 
l-ġustifikazzjoni billi japprova l-pagament bil-quddiem, sew jekk fl-istess sena u sew jekk aktar tard.

17. Fit-tħejjija ta’ dan ir-rapport u d-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni, aħna qisna x-xogħol tal-awditjar li l-awditur 
indipendenti estern wettaq fuq il-kontijiet tal-Bord kif stipulat fl-Artikolu 102 (1) tar-Regolament Finanzjarju tal-Bord.

Osservazzjonijiet

18. Mingħajr ma tixħet dubju fuq l-opinjonijiet tagħha li jingħataw fil-paragrafi 6 sa 17, il-Qorti tixtieq tenfasizza li l- 
kontribuzzjonijiet għall-Fond jiġu kkalkulati fuq il-bażi ta’ informazzjoni pprovduta mill-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu lill- 
Bord permezz tal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali. Madankollu, ir-Regolament SRM ma jipprevedix qafas ta’ 
kontroll, komprensiv u konsistenti, li jiżgura l-affidabbiltà ta’ din l-informazzjoni. Barra minn hekk, il-Qorti tosserva li l- 
metodoloġija użata għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet u stabbilita fil-qafas legali hija kumplessa ħafna, li jirriżulta f’riskju 
għall-preċiżjoni. Minbarra dan, il-Bord ma jistax jirrilaxxa dettalji dwar il-kalkoli tal-kontribuzzjonijiet, li saritilhom 
valutazzjoni tar-riskju, għal kull Istituzzjoni ta’ Kreditu, billi dawn huma interkonnessi u jinkludu informazzjoni 
kunfidenzjali dwar Istituzzjonijiet ta’ Kreditu oħra. Dan jaffettwa t-trasparenza ta’ dawn il-kalkoli.
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(1) Il-kontribuzzjonijiet għall-Fond għas-sena 2015 li ġew trasferiti għall-Bord fl-2016 kienu kkalkulati mill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni 
nazzjonali, u għalhekk mhumiex suġġetti għall-awditu tal-Qorti.



19. Il-kummenti li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-Qorti.

KUMMENTI DWAR L-AFFIDABBILTÀ TAL-KONTIJIET

20. Is-sistema kontabilistika tal-Bord kienet għadha ma ġietx ivvalidata mill-Uffiċjal tal-Kontabbiltà.

21. L-Artikolu 92(4) tar-Regolament SRM jirrikjedi li l-Qorti tirrapporta, b’mod partikolari, dwar l-obbligazzjonijiet 
kontinġenti tal-Bord, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni li jirriżultaw mit-twettiq tal-kompiti tagħhom skont ir-Regolament SRM. 
Il-Qorti se tippubblika rapport separat dwar din il-kwistjoni.

KUMMENTI DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA

Parti I (Baġit amministrattiv tal-Bord)

22. Ir-rata ta’ implimentazzjoni kienet baxxa f’livell ta’ 62 % (2015: 67 %), jew EUR 35 miljun (2015: EUR 15-il miljun) 
ta’ approprjazzjonijiet disponibbli. Dan huwa prinċipalment ikkawżat min-natura tal-attivitajiet tal-Bord u l-qafas baġitarju 
legali stabbilit. Filwaqt li l-baġit jipprovdi approprjazzjonijiet għall-operat ta’ kuljum tal-Bord u għall-amministrazzjoni ta’ 
każijiet ta’ riżoluzzjoni, ma seħħet ebda riżoluzzjoni fl-2016. L-approprjazzjonijiet li ma ntużawx se jnaqqsu l- 
kontribuzzjonijiet futuri mill-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu.

23. L-approprjazzjonijiet impenjati riportati taħt it-Titolu II tal-baġit (nefqa amministrattiva) jammontaw għal EUR 3,1 
miljun, jiġifieri 35 % (2015: EUR 3,3 miljun, jiġifieri 70 %) tal-approprjazzjonijiet impenjati totali. Dawn prinċipalment 
jikkonċernaw kuntratti tal-IT li ġew iffirmati fl-2016 (EUR 1,9 miljun) u servizzi ta’ sigurtà pprovduti fl-2016 li kienu 
għadhom ma ġewx fatturati u ma kinux tħallsu (EUR 0,6 miljun).

24. L-approprjazzjonijiet impenjati riportati taħt it-Titolu III tal-baġit (nefqa operazzjonali) jammontaw għal EUR 5,3 
miljun, jiġifieri 66 % (2015: EUR 1,6 miljun, jiġifieri 40 %) tal-approprjazzjonijiet impenjati. Dawn prinċipalment 
jikkonċernaw servizzi pprovduti mill-Bank Ċentrali Ewropew (EUR 1,9 miljun), servizzi legali (EUR 1,5 miljun) u kuntratti 
tal-IT (EUR 1,3 miljun) li l-pagamenti għalihom huma dovuti fl-2017. Livell tant għoli ta’ riporti huwa f’kontradizzjoni mal- 
prinċipju tal-annwalità.

25. Fil-perjodu minn Lulju sa Ottubru 2016, il-Bord impenja EUR 2 miljun għall-akkwist ta’ servizzi legali li ma kinux 
preċeduti minn deċiżjoni ta’ finanzjament, u lanqas ma kienu ppjanati fil-Programm ta’ Ħidma Annwali jew fil-baġit.

Parti II (Baġit tal-Fond)

26. Bl-applikazzjoni, mill-Bank Ċentrali Ewropew, tar-rata negattiva għall-faċilità ta’ depożitu fl-2016, il-Fond ħallas 
imgħax negattiv li ammonta għal EUR 24 miljun lill-banek ċentrali nazzjonali. Dan naqqas l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet 
akkumulati li huma disponibbli għal riżoluzzjonijiet futuri.

KUMMENTI OĦRA

27. Jeħtieġ li l-Bord itejjeb il-veloċità tal-proċeduri ta’ reklutaġġ tiegħu, jissettja sollijiet minimi ċari li l-kandidati jridu 
jissodisfaw, u jiddefinixxi aħjar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-membri tal-kumitat tal-għażla.

SEGWITU GĦALL-KUMMENTI MIS-SNIN PREĊEDENTI

Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva li ttieħdet b’rispons għall-kummenti tal-Qorti mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness.

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membru tal-Qorti 
tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tad-19 ta’ Settembru 2017.

Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner LEHNE

President 
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ANNESS

Segwitu għall-kummenti mis-snin preċedenti

Sena Kummenti tal-Qorti
Status tal-azzjoni korrettiva

(Ikkompletata/Għadha għaddejja/ 
Pendenti/M/A)

2015

Fl-2015, il-Bord sar operazzjonali u gradwalment stabbilixxa l- 
ambjent ta’ kontroll intern tiegħu. Madankollu għadd ta’ proċeduri 
u kontrolli essenzjali għadhom iridu jiġu abbozzati, adottati jew 
implimentati, inklużi l-istrateġija għall-ġestjoni u l-kontroll tar- 
riskju, l-istandards ta’ kontroll intern, il-valutazzjoni perjodika tal- 
funzjonament tajjeb tas-sistema ta’ kontroll intern u l-istrateġija 
kontra l-frodi.

Għadha għaddejja

2015

Il-baġit tal-SRB huwa ffinanzjat permezz ta’ kontribuzzjonijiet minn 
istituzzjonijiet ta’ kreditu u fl-2015 ammonta għal EUR 22 miljun. 
L-SRB impenja 67 % tal-baġit mitlub u uża 45 % minnu. Ir-rata 
baxxa ta’ implimentazzjoni rriżultat f’bilanċ pożittiv sinifikanti ta’ 
EUR 7,7 miljun.

M/A

2015

Ir-riporti ta’ approprjazzjonijiet impenjati kienu għoljin għat-Titolu II 
(nefqa amministrattiva) f’ammont ta’ EUR 3,6 miljun, jiġifieri 
70,4 %. Dawn ir-riporti prinċipalment kienu jikkonċernaw kuntratti 
li ġew konklużi fl-2015 għall-bini l-ġdid tal-SRB (eż. infrastruttura 
tal-IT, infrastruttura tas-sigurtà u tagħmir tal-uffiċċji) fejn is-servizzi 
u l-oġġetti kienu għadhom ma twasslux jew ma ġewx fatturati 
kompletament sa tmiem l-2015.

M/A

2015

Ir-riporti ta’ approprjazzjonijiet impenjati kienu għoljin għat- 
Titolu III (nefqa operazzjonali) f’ammont ta’ EUR 0,6 miljun, jiġifieri 
40,3 %. Dawn ir-riporti prinċipalment kienu jikkonċernaw servizzi 
ta’ konsulenza għall-“Proġett ta’ ġbir ta’ kontribuzzjonijiet” li kienu 
għadhom ma twasslux jew ma ġewx fatturati kompletament sa 
tmiem l-2015.

M/A

2015

Fl-2015, l-SRB iffirma kuntratt għall-kwartieri ġenerali l-ġodda 
tiegħu fi Brussell, b’durata minima ta’ 15-il sena u valur totali ta’ 
mill-inqas EUR 42,4 miljun. Il-proċedura ta’ akkwist ma ġietx 
iddokumentata b’mod tajjeb biżżejjed u l-lokalità fl-avviż dwar 
kuntratt illimitatu għal wieħed mill-aktar żoni għaljin fi Brussell, bl- 
esklużjoni ta’ alternattivi oħra li kienu orħos.

M/A
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IR-RISPOSTA TAL-BORD

18. Il-Bord jinnota li l-BRRD u l-SRMR jinkludu obbligu għall-Istati Membri sabiex jistabbilixxu qafas regolatorju, ta' 
kontabilità u ta' rappurtar xieraq sabiex tiġi żgurata, fost l-oħrajn, il-preċiżjoni tal-kontribuzzjonijiet. Barra minn hekk, 
maġġoranza kbira tal-informazzjoni meħtieġa għall-kalkolu tirriżulta minn rekwiżiti ta' rappurtar superviżorju applikabbli. 
Barra minn hekk, il-Bord implimenta għadd ta' salvagwardji fi ħdan il-mandat tiegħu sabiex jikkontrolla l-preċiżjoni tad- 
data pprovduta mill-istituzzjonijiet ta' kreditu. Barra minn hekk, għalkemm it-tħassib tal-kunfidenzjalità jaffettwa t- 
trasparenza tal-kalkolu, il-metodoloġija tal-kalkolu hija żvelata bis-sħiħ u l-Bord ipprovda lill-ARN bid-dettalji kollha li 
jistgħu jiġu kondiviżi skont ir-regolament.

21. Il-Bord jaċċetta l-kumment. Filwaqt li l-Bord juża s-sistema tal-kontabilità tal-Kummissjoni Ewropea, l-ewwel 
validazzjoni tal-karatteristiċi speċifiċi tal-Bord kienet ippjanata sal-aħħar tal-2017. Madankollu, peress li l-Bord ser iniedi 
sistema ġdida għall-kalkolu u l-fatturat tal-kontribuzzjonijiet amministrattivi f'Q4 2017-Q1 2018, għal raġunijiet ta' 
effiċjenza huwa ser iwettaq validazzjoni unika fl-ewwel nofs tal-2018 li tkopri s-sistemi kollha tal-kontabilità.

23. Il-Bord jaqbel mal-isfidi li huma riżultat tal-missjoni tal-ġestjoni tal-kriżi tiegħu, u qed jieħu miżuri sabiex tiżdied it- 
trasparenza fir-rappurtar tal-implimentazzjoni tal-baġit. Fl-2017, il-Bord irriforma l-istruttura tal-baġit tiegħu sabiex 
jintroduċi distinzjoni ċara bejn in-nefqa pjanata u l-kontinġenzi. Dan ser jirrifletti aħjar l-implimentazzjoni tal-baġit relatata 
mal-operazzjonijiet “normali” u l-implimentazzjoni relatata mal-baġit previst fil-każ ta' kriżi (baġit kontinġenti). L-istruttura 
l-ġdida diġà ntużat għall-abbozz tal-baġit tal-2018.

24. Il-Bord jaċċetta l-kumment. Filwaqt li parti mill-pagamenti skont it-Titolu II jiddependu mill-fatturat minn bosta 
servizzi tal-Kummissjoni (OIB inklużi s-servizzi tas-sigurtà, DĠ HR eċċ), bosta proċeduri ta’ akkwist għall-proġetti tal-ICT 
tnedew biss tard matul is-sena. Minħabba l-fażi tal-bidu tal-Bord, ma kienx possibbli li jitwettaq allinjament sħiħ tal-proġetti 
tal-ICT maċ-ċiklu tal-baġit.

25. Minħabba l-prinċipju strett tiegħu relatat mal-“irkupru tal-ispejjeż”, il-BĊE jista’ joħroġ fattura lill-Bord biss wara l-31 
ta' Diċembru ta' kull sena. Dan il-fatt jagħmel it-trasferiment tal-approprjazzjonijiet relatati mas-servizzi mill-BĊE 
inevitabbli.

L-ammont ittrasferit għas-servizzi legali jikkorrispondi għal nefqa eċċezzjonali u mhux prevedibbli relatata mar- 
riżoluzzjoni u l-kawżi. It-trasferiment ta' din it-tip ta’ nefqa għandu jkun mistenni, u għandu jitqies bħala marbut 
direttament man-natura speċifika tas-servizzi pprovduti u mar-rwol tal-ġestjoni tal-kriżi tal-Bord.

Il-Bord jaċċetta l-kumment dwar il-kuntratti tal-IT f'konformità mat-tweġiba mogħtija taħt il-kumment 24.

26. Il-Bord jinnota li n-nefqa operazzjonali kollha ġiet koperta minn deċiżjoni ta’ finanzjament fil-formola tal- 
Anness I tal-Programm ta' Ħidma Annwali, f'konformità mar-Regolament Finanzjarju tal-Bord. Madankollu, il-Bord 
jirrikonoxxi li l-allokazzjoni tal-attivitajiet fi ħdan id-deċiżjoni ta’ finanzjament ma kkorrispondietx għall-ambitu tas- 
servizzi akkwistati. Is-servizzi inkwistjoni ġew akkwistati għal difiża legali fir-rigward tal-Fond, filwaqt li d-deċiżjoni ta' 
finanzjament allokat il-baġit għall-konsulenza fit-tħejjija tar-riżoluzzjoni.

27. Il-Bord jirrikonoxxi l-kumment. Minkejja talbiet lis-Sistema tal-Euro sabiex ma tapplikax rati negattivi għall-Bord, il- 
Fond ġarrab rati negattivi fuq il-kontijiet tal-bank ċentrali tiegħu. Il-Bord ivvaluta perjodikament alternattivi għall-kontijiet 
tal-flus kontanti fil-forma ta' depożiti ta' żmien fiss, iżda dawn ma offrewx alternattiva finanzjarjament attraenti. 
F'Settembru 2016, il-Bord adotta Strateġija ta' Investiment li ser tiġi implimentata gradwalment. Madankollu, taħt iċ- 
ċirkustanzi attwali tas-suq mhuwiex possibbli li jinbena portafoll li joffri redditu mistenni pożittiv b'livell ta' riskju 
aċċettabbli u li jissodisfa l-bżonnijiet tal-likwidità.

28. Il-Bord jaċċetta l-kumment u diġà ħa azzjoni sabiex jirranġa n-nuqqasijiet tiegħu matul l-2017. Il-Bord abbozza 
u implimenta Manwal ta' Reklutaġġ, li jiddefinixxi r-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-membri tal-bord tal-għażla u jinkludi 
linja gwida dwar il-limiti minimi. 
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