
POROČILO

o zaključnem računu Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 z odgovorom Odbora

(2017/C 417/42)

UVOD

1. Enotni odbor za reševanje (v nadaljnjem besedilu: Odbor ali SRB) s sedežem v Bruslju je bil ustanovljen z Uredbo (EU) 
št. 806/2014 o enotnem mehanizmu za reševanje („uredba o enotnem mehanizmu za reševanje“) (1). Naloga Odbora je 
zagotoviti urejeno reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij (v nadaljnjem besedilu: „kreditne 
institucije“) v težavah s čim manjšim učinkom na realni sektor in javna sredstva sodelujočih držav članic bančne unije.

2. Odbor je odgovoren za upravljanje enotnega sklada za reševanje (v nadaljnjem besedilu: Sklad), ki je bil ustanovljen 
z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje in ki ta mehanizem podpira. Sklad bo postopno vzpostavljen v obdobju med 
letoma 2016 in 2023 ter bo do 31. decembra 2023 dosegel ciljno raven v višini vsaj 1 % zneska kritih vlog vseh kreditnih 
institucij znotraj evropske bančne unije.

3. Odbor ima svoj avtonomni proračun, ki ni del proračuna EU. Prispevki se zbirajo od kreditnih institucij, ki so 
ustanovljene v državah članicah, ki sodelujejo v bančni uniji. Proračun za leto 2015 je zajemal samo prvi del (upravni 
proračun). Proračun za leto 2016 je zajemal prvi del v vrednosti 65 milijonov EUR in drugi del (prispevki kreditnih 
institucij v Sklad) v vrednosti 11 800 milijonov EUR.

4. V tabeli so predstavljeni ključni podatki o Odboru (2).

Tabela

Ključni podatki o Odboru

2015 2016

Proračun (v milijonih EUR)

Prvi del (upravni proračun Odbora) 22 65

Drugi del (proračun Sklada) 0 11 800

Skupno število zaposlenih 31. decembra (1) 108 180

(1) Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Odbor.

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

5. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Odbora. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev 
in analizo poslovodskih predstavitev.
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(1) UL L 225, 30.7.2014, str. 1.
(2) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Odbora je na voljo na njegovem spletišču: http://srb.europa.eu/.

https://srb.europa.eu/


MNENJE

6. Sodišče je revidiralo:

(a) zaključni račun Odbora, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (1) in poročila o izvrševanju proračuna (2) za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Odbora za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih 
pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove 
in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel 
računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh 
pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh 
pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

10. V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Odbora je poslovodstvo odgovorno za pripravo in 
predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za 
zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje 
notranje kontrole, ki se uporablja za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe 
zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in 
informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, 
povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Odbora.

11. Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Odbora, da nadaljuje 
s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva 
na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

12. Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.
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(1) Računovodski izkazi zajemajo izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter 
povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(2) Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.



Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

13. Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Odbora brez pomembno napačne 
navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije 
Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni 
nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali 
neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo 
ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

14. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno 
tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi 
z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri 
oceni tega tveganja se upošteva notranja kontrola, ki se izvaja za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter 
zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne 
za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih 
računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve 
zaključnega računa.

15. Sodišče v zvezi s prihodki Odbora preverja postopke za izračun in pobiranje prispevkov v Sklad in morebitnih 
drugih prihodkov (1). Naše preverjanje prispevkov v Sklad je temeljilo na informacijah, ki so jih kreditne institucije 
sporočile preko nacionalnih organov za reševanje. Zanesljivost teh informacij pa ni bila preverjena. Prispevkov v Sklad, ki 
so predmet upravnih pritožb ali sodnih postopkov med nekaterimi kreditnimi institucijami in nacionalnimi organi za 
reševanje ter sodnih postopkov med nekaterimi kreditnimi institucijami in Odborom na Splošnem sodišču Evropske 
unije, Sodišče ni revidiralo, da ne bi vplivalo na položaj strank v teh postopkih. Podrobne informacije o upravnih 
pritožbah ali sodnih postopkih so predstavljene v odstavku 7(i) zaključnega računa Odbora.

16. Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Ta preučitev 
zajema vse kategorije plačil razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev 
utemelji njihovo pravilno porabo in Odbor sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

17. Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim 
računom Odbora, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 102(1) finančne uredbe Odbora.

Poudarjena zadeva

18. Ne da bi bilo zato vprašljivo mnenje iz odstavkov 6 do 17, Sodišče poudarja, da se prispevki v Sklad izračunajo na 
podlagi informacij, ki jih Odboru posredujejo kreditne institucije preko nacionalnih organov za reševanje. Kljub temu pa 
uredba o enotnem mehanizmu ne omogoča celovitega in usklajenega okvira kontrole za zagotovitev zanesljivosti 
informacij. Sodišče ugotavlja, da je metodologija iz pravnega okvira, ki se uporablja za izračun prispevkov, zelo zapletena 
in lahko privede do tveganja v zvezi s točnostjo. Poleg tega pa Odbor ne sme objavljati podrobnosti o prispevkih, 
izračunanih na podlagi ocene tveganja, po kreditnih institucijah, saj so te medsebojno povezane in vključujejo zaupne 
informacije o drugih kreditnih institucijah. To vpliva na preglednost teh izračunov.
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(1) Prispevke v Sklad za leto 2015, ki so bili preneseni v Odbor v letu 2016, so izračunali nacionalni organi za reševanje, zato jih 
Sodišče ni revidiralo.



19. Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBA O ZANESLJIVOSTI ZAKLJUČNEGA RAČUNA

20. Računovodskega sistema Odbora računovodja še ni potrdil.

21. V členu 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje je določeno, da mora Sodišče poročati zlasti o pogojnih 
obveznostih Odbora, Sveta in komisije, do katerih pride zaradi izvajanja njihovih nalog v okviru te uredbe. Sodišče bo o tej 
zadevi objavilo ločeno poročilo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

Prvi del (upravni proračun Odbora)

22. Stopnja izvrševanja je bila nizka in je znašala 62 % (2015: 67 %), ali 35 milijonov EUR (2015: 15 milijonov EUR) 
vseh razpoložljivih odobrenih sredstev. To je predvsem posledica narave aktivnosti Odbora in veljavnega pravnega okvira. 
Kljub temu, da proračun zagotavlja odobrena sredstva za vsakodnevne operacije Odbora in upravljanje reševanja primerov, 
leta 2016 ni bilo nobenega reševanja. Neporabljena odobrena sredstva bodo zmanjšala prihodnje prispevke iz kreditnih 
institucij.

23. V naslovu II (upravni odhodki) je bilo prenesenih 3,1 milijona EUR ali 35 % vseh odobritev, za katere so bile prevzete 
obveznosti (2015: 3,3 milijona EUR ali 70 %). Nanašajo se predvsem na pogodbe IT, ki so bile podpisane leta 2016 (1,9 
milijona EUR), in varnostne storitve, ki so bile izvedene v letu 2016 in za katere računi še niso bili izdani in plačani (0,6 
milijona EUR).

24. V naslovu III (operativni odhodki) je bilo prenesenih 5,3 milijona EUR ali 66 % vseh odobritev, za katere so bile 
prevzete obveznosti (2015: 1,6 milijona EUR ali 40 %). Nanašajo se predvsem na storitve, ki jih je izvedla Evropska 
centralna banka (1,9 milijona EUR), pravne storitve (1,5 milijona EUR) in pogodbe IT (1,3 milijona EUR), za katere je rok 
plačila leta 2017. Tako visoka stopnja prenosov je v nasprotju z načelom enoletnosti.

25. V obdobju od julija do oktobra 2016 je Odbor prevzel obveznosti v višini 2 milijona EUR za javno naročilo pravnih 
storitev, ki niso bile sprejete v sklepu o financiranju in niso bile načrtovane v letnem delovnem programu in proračunu.

Drugi del (proračun Sklada)

26. Sklad je nacionalnim centralnim bankam v skladu z negativno obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita 
Evropske centralne banke v letu 2016 plačal negativne obresti v vrednosti 24 milijonov EUR. To je zmanjšalo znesek 
zbranih prispevkov, ki so bili na voljo za prihodnja reševanja.

DRUGE PRIPOMBE

27. Odbor mora pospešiti svoje postopke zaposlovanja, določiti spodnji prag, ki ga morajo doseči kandidati, in bolje 
opredeliti vloge in dolžnosti članov izbirne komisije.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, 
v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik 
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PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno)

2015

Odbor je začel delovati leta 2015 in je postopoma vzpostavil svoje 
notranje kontrolno okolje. Vendar je treba pripraviti, sprejeti in 
izvajati več bistvenih postopkov in kontrol, vključno s strategijo 
obvladovanja in nadziranja tveganj, standardi notranjega kontrolira-
nja, rednim ocenjevanjem dobrega delovanja sistema notranjega 
kontroliranja in strategijo boja proti goljufijam. Pripombe o uprav-
ljanju proračuna

se izvaja

2015

Proračun Enotnega odbora za reševanje se financira s prispevki 
kreditnih institucij. Leta 2015 je znašal 22 milijonov EUR. Enotni 
odbor za reševanje je prevzel obveznosti za 67 % vpoklicanih 
sredstev, porabil pa jih je 45 %. Zaradi nizke stopnje izvrševanja je 
prišlo do velikega proračunskega presežka v višini 7,7 milijona EUR.

ni relevantno

2015

Znesek prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za naslov II 
(upravni odhodki), za katera so bile prevzete obveznosti, je bil visok 
in je znašal 3,6 milijona EUR (70,4 %). Ti prenosi se v glavnem 
nanašajo na pogodbe, ki so bile sklenjene leta 2015 za nove prostore 
Enotnega odbora za reševanje (tj. infrastruktura IT, varnostna 
infrastruktura in pisarniška oprema), za katere pa storitve in blago 
do konca leta 2015 še niso bili dobavljeni ali zanje niso bili izdani 
računi.

ni relevantno

2015

Znesek prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za naslov III 
(upravni odhodki), za katera so bile prevzete obveznosti, je bil visok 
in je znašal 0,6 milijona EUR (40,3 %). Ti prenosi se v glavnem 
nanašajo na svetovalne storitve za projekt pobiranja prispevkov, ki 
do konca leta 2015 niso bile v celoti izvršene ali zanje niso bili 
izdani računi.

ni relevantno

2015

Enotni odbor za reševanje je leta 2015 podpisal pogodbo za svoj 
novi sedež v Bruslju s trajanjem najmanj 15 let in v skupni vrednosti 
najmanj 42,4 milijona EUR. Postopek javnega naročanja je bil slabo 
dokumentiran, lokacija v obvestilu o naročilu pa je bila omejena na 
eno od najdražjih območij v Bruslju in je izključevala morebitne 
cenejše možnosti.

ni relevantno
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ODGOVOR ODBORA

18. Odbor ugotavlja, da direktiva o sanaciji in reševanju bank ter uredba o enotnem mehanizmu za reševanje vključujeta 
obveznost, da morajo države članice vzpostaviti ustrezen regulativni in računovodski okvir ter okvir za poročanje, s čimer 
se med drugim zagotovi točnost prispevkov. Poleg tega večina informacij, ki so potrebne za izračune, izhaja iz veljavnih 
zahtev za poročanje o nadzoru. Odbor je v okviru svojih pristojnosti uvedel številne zaščitne ukrepe za preverjanje točnosti 
podatkov, ki jih posredujejo kreditne institucije. Čeprav pomisleki glede zaupnosti vplivajo na preglednost izračuna, je 
metodologija izračunavanja v celoti razkrita, Odbor pa je nacionalnim organom za reševanje posredoval vse podatke, ki jih 
v skladu s predpisi lahko predloži.

20. Odbor se strinja s pripombo. Medtem ko uporablja računovodski sistem Evropske komisije, je bilo načrtovano, da 
bo prvo preverjanje funkcij, specifičnih za Odbor, izvedeno do konca leta 2017. Čeprav bo Odbor uvedel nov sistem za 
izračun in zaračunavanje upravnih prispevkov med zadnjim četrtletjem leta 2017 in prvim četrtletjem leta 2018, bo zaradi 
učinkovitosti v prvi polovici leta 2018 izvedel eno preverjanje, ki bo zajelo vse računovodske sisteme.

22. Odbor se strinja, da njegovo nalogo kriznega upravljanja spremljajo izzivi, in sprejema ukrepe za povečanje 
preglednosti pri poročanju o izvrševanju proračuna. Odbor je leta 2017 preoblikoval sestavo proračuna tako, da je uvedel 
jasno razlikovanje med načrtovanimi odhodki in nepredvidenimi stroški. To bo bolje odražalo izvrševanje proračuna, 
povezano z „običajnimi“ dejavnostmi, in izvrševanje v zvezi s proračunom, ki je predvideno v primeru krize (rezervni 
proračun). Nova shema je že bila uporabljena za predlog proračuna za leto 2018.

23. Odbor se strinja s pripombo. Ker je del plačil pod naslovom II odvisen od računov, ki jih izstavlja več služb Komisije 
(Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju, vključno z varnostnimi službami, GD za človeške vire in varnost itn.), je bilo 
več razpisov za oddajo javnega naročila za projekte IKT objavljenih šele pozneje med letom. Ker je Odbor v začetni fazi, 
projektov IKT ni bilo mogoče v celoti uskladiti s proračunskim ciklom.

24. ECB lahko zaradi svojega strogega načela „povračila stroškov“ Odboru vsako leto izstavi račun šele po 31. decembru. 
Zato se ni mogoče izogniti prenosu proračunskih sredstev v zvezi s storitvami ECB.

Preneseni znesek za pravne službe ustreza izjemnim in nepredvidljivim odhodkom, povezanim s primeri reševanja in 
sodnimi primeri. Prenos te vrste odhodkov se lahko pričakuje ter ga je treba obravnavati kot neposredno povezanega 
s posebno naravo opravljenih storitev in vlogo kriznega upravljanja Odbora.

Odbor se strinja s pripombo glede pogodb IT v skladu z odgovorom iz pripombe 24.

25. Odbor ugotavlja, da so bili vsi odhodki iz poslovanja zajeti v sklepu o financiranju v obliki Priloge I k letnemu 
delovnemu programu v skladu s finančno uredbo Odbora. Vendar pa priznava, da sredstva, ki so bila v okviru sklepa 
o financiranju dodeljena dejavnostim, niso ustrezala obsegu oddanih javnih naročil za storitve. Javna naročila za zadevne 
storitve so bila oddana za pravno obrambo v zvezi s Skladom, v skladu s sklepom o financiranju pa so bila sredstva 
dodeljena proračunu za svetovanje pri pripravljenosti za reševanje.

26. Odbor se strinja s pripombo. Kljub zahtevam, naj Eurosistem za odbor ne uporablja negativnih obrestnih mer, so 
bile na računih centralne banke Sklada negativne obrestne mere. Odbor je redno ocenjeval nadomestne možnosti za 
gotovinske račune v obliki vezanih vlog, ki pa niso bile finančno privlačna možnost. Septembra 2016 je Odbor sprejel 
naložbeno strategijo, ki jo bo uvajal postopoma. Vendar pa v trenutnih razmerah na trgu ni mogoče oblikovati portfelja, 
s katerim bi se zagotovil pozitiven pričakovani donos ob sprejemljivi stopnji tveganja in izpolnile likvidnostne potrebe.

27. Odbor se strinja s pripombo in je že začel izvajati ukrep za odpravo pomanjkljivosti v letu 2017. Pripravil je in 
upošteva Priročnik za zaposlovanje, v katerem so opredeljene vloge in odgovornosti članov izbirne komisije ter ki vsebuje 
smernice o najnižjih pragovih. 
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