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Sissejuhatus 
01 Brüsselis asuv Ühtne Kriisilahendusnõukogu (edaspidi „kriisilahendusnõukogu“ 
või „SRB“) asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 806/2014 ühtse 
kriisilahendusmehhanismi kohta („ühtse kriisilahendusmehhanismi määrus“)1. 
Kriisilahendusnõukogu missioon on tagada maksejõuetute või tõenäoliselt 
maksejõuetuks jäävate krediidiasutuste ning teatud liiki investeerimisühingute 
(edaspidi „krediidiasutused“) nõuetekohane kriisilahendus nii, et selle mõju 
pangandusliidus osalevate liikmesriikide reaalmajandusele ning riigi rahandusele oleks 
võimalikult väike. 

02 Kriisilahendusnõukogu ülesanne on hallata ühtse kriisilahendusmehhanismi 
määrusega ühtse kriisilahendusmehhanismi toetamiseks loodud ühtset 
kriisilahendusfondi (edaspidi „fond“). Fond luuakse järk-järgult ajavahemikus 2016–
2023 ning 31. detsembriks 2023 peaks selle maht saavutama vähemalt 1% Euroopa 
pangandusliidu kõigi krediidiasutuste tagatud hoiuste summast. 

03 Kriisilahendusnõukogul on iseseisev eelarve, mis ei ole ELi eelarve osa. Eelarve 
rahastamiseks kogutakse osamakseid pangandusliidus osalevates liikmesriikides 
asutatud krediidiasutustelt. 

04 Joonisel 1 esitatakse kriisilahendusnõukogu peamised arvandmed2. 

                                                      
1 ELT L 225, 30.7.2014, lk 1. 

2 Kriisilahendusnõukogu pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil 
srb.europa.eu. 

http://www.srb.europa.eu/
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Joonis 1. Kriisilahendusnõukogu peamised arvandmed 

 
* Eelarvenumbrid põhinevad eelarveaastal kasutatavate maksete assigneeringute kogusummal. 

** Töötajaskond hõlmab ELi ametnikke, ELi ajutisi teenistujaid, ELi lepingulisi töötajaid ja lähetatud 
riiklikke eksperte, kuid mitte ajutisi töötajaid ja konsultante. 

Allikas: kriisilahendusnõukogu eelarveaasta 2018 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ja 
kriisilahendusnõukogu eelarveaasta 2019 esialgne konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ning 
kriisilahendusnõukogu esitatud andmed töötajate arvu kohta. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

05 Kontrollikoja auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, 
tehingute otsesest testimisest ning kriisilahendusnõukogu järelevalve- ja 
kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse 
vajaduse korral teiste audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning 
analüüsitakse kriisilahendusnõukogu juhtkonna esitatud teavet. 

22 296

29 443
Eelarve (miljonites eurodes)*

334

372

Töötajate arv (seisuga 31. detsember)**

2019
2018

135

29 308

132

22 163

I osa
(kriisilahendusnõukogu 

II osa (fondi eelarve ja 
reserv)
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
06 Auditeerisime 

a) kriisilahendusnõukogu raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 
finantsaruannetest3 ja eelarve täitmise aruannetest4 31. detsembril 2019. 
aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust, 

nagu sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

07 Meie hinnangul annab kriisilahendusnõukogu raamatupidamise 
aastaaruanne 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes 
aspektides õiglase pildi kriisilahendusnõukogu finantsseisundist 31. detsembri 
2019. aasta seisuga, finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest 
lõppenud aastal vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt 
vastu võetud arvestuseeskirjadele. Viimased põhinevad rahvusvaheliselt 
tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandarditel. 

Asjaolu rõhutamine 

08 Me ei auditeerinud osamakseid, mida on vaidlustatud liikmesriikide haldus- 
või kohtumenetluses (vaidlused, mis hõlmavad krediidiasutusi, liikmesriikide 
kriisilahendusasutusi ja kriisilahendusnõukogu), ega kohtumenetlusi, mis on 

                                                      
3 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat teavet. 

4 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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algatatud SRB vastu Üldkohtus ja Euroopa Liidu Kohtus5. Nende võimalik mõju SRB 
31. detsembril 2019. aastal lõppenud eelarveaasta finantsaruannetele (eelkõige 
tingimuslikele kohustustele, eraldistele ja kohustustele) auditeeritakse igal aastal 
eraldi, nagu on sätestatud ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 92 lõikes 4. 

09 Ilma eeltoodud arvamust kahtluse alla seadmata juhime tähelepanu SRB 
lõpliku raamatupidamise aastaaruande finantsaruannete lisadele Q ja 10.3, milles 
kirjeldatakse võimalikku mõju investeeringute portfellile seoses praeguse COVID-
19 kriisiga. 

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta 

10 Meie hinnangul on 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Asjaolu rõhutamine 

11 Me ei auditeerinud osamakseid, mida on vaidlustatud liikmesriikide haldus- 
või kohtumenetluses (vaidlused, mis hõlmavad krediidiasutusi, liikmesriikide 
kriisilahendusasutusi ja kriisilahendusnõukogu), ega kohtumenetlusi, mis on 
algatatud SRB vastu Üldkohtus ja Euroopa Liidu Kohtus6. Nende võimalik mõju 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkusele ja 
korrektsusele kuulub iga-aastase eraldi auditi alla, nagu on sätestatud ühtse 
kriisilahenduskorra määruse artikli 92 lõikes 4. 

                                                      
5 Kontrollikoda võttis teadmiseks Euroopa Liidu Üldkohtu 23. septembri 2020. aasta otsuse, 

millega tühistati SRB otsus ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate 2017. aasta ex ante 
osamaksete arvutamise kohta kolme institutsiooni puhul. 

6 Kontrollikoda võttis teadmiseks Euroopa Liidu Üldkohtu 23. septembri 2020. aasta otsuse, 
millega tühistati SRB otsus ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate 2017. aasta ex ante 
osamaksete arvutamise kohta kolme institutsiooni puhul. 
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Muu asjaolu 

12 Ilma eeltoodud arvamusi kahtluse alla seadmata juhib kontrollikoda 
tähelepanu asjaolule, et fondi osamaksete suurus arvutatakse krediidiasutuste (ja 
mõne investeerimisfirma) poolt SRB-le esitatud teabe põhjal. SRB tulusid 
auditeerides toetusime eelmainitud teabele, kuid ei kontrollinud selle 
usaldusväärusust. Kuna ühtse kriisilahendusmehhanismi määrus ei sätesta teabe 
usaldusväärsuse tagamiseks vajalikku põhjalikku ja järjekindlat 
kontrolliraamistikku, ei tehta krediidiasutuste tasandil kontrolli. SRB kontrollib 
siiski teabe järjepidevust ja analüüsib seda. SRB ei saa ka avaldada üksikasju 
krediidiasutuste osamaksete riskipõhise arvutamise kohta, kuna arvutused on 
üksteisega seotud ja sisaldavad krediidiasutuste kohta konfidentsiaalset infot. See 
mõjutab negatiivselt arvutuste läbipaistvust. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

13 Meie hinnangul on 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Alus arvamuste esitamiseks 

14 Viisime auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditistandardite (ISA) ja 
eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste 
standarditega (ISSAI). Nimetatud standarditega hõlmatud kontrollikoja kohustusi 
kirjeldatakse täpsemalt käesoleva aruande audiitori kohustusi käsitlevas osas. 
Kooskõlas rahvusvahelise arvestusekspertide eetikastandardite nõukogu (IESBA) 
eetikakoodeksi ja auditeerimisega seotud eetikanõuetega oleme sõltumatu asutus 
ning täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nimetatud nõuetele ja 
IESBA eetikakoodeksile. Oleme seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on 
arvamuse avaldamiseks piisav ja asjakohane. 

Juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest vastutavate 
isikute kohustused 

15 Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja asutuse 
finantsmäärusele vastutab kriisilahendusnõukogu juhtkond rahvusvaheliselt 
tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandardite kohase raamatupidamise 
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aastaaruande koostamise ja esitamise ning selle aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse eest. See hõlmab finantsaruannete koostamiseks ja 
esitamiseks vajalike sisekontrollimehhanismide kavandamist, rakendamist ja 
käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulist 
väärkajastamist. Kriisilahendusnõukogu juhtkond vastutab ka selle eest, et 
finantsaruannetes kajastatud tegevus, finantstehingud ja teave oleksid kooskõlas 
vastavate õigusaktidega. Kriisilahendusnõukogu juhtkonnal on lõplik vastutus 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse eest. 

16 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata 
kriisilahendusnõukogu vastavust tegevuse jätkuvuse põhimõttele. Juhtkond peab 
avaldama tegevuse jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, 
lähtudes raamatupidamises tegevuse jätkuvuse põhimõttest, välja arvatud juhul, 
kui juhtkond kavatseb üksuse likvideerida või tegevuse lõpetada, või kui tal 
puuduvad muud realistlikud alternatiivid. 

17 Kriisilahendusnõukogu finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest 
vastutavad isikud, kelle ülesandeks on järelevalve kriisilahendusnõukogu tegevuse 
üle. 

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja 
selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel 

18 Meie eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et kriisilahendusnõukogu 
raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi ning selle aluseks 
olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või muudele asjaomastele eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavatele institutsioonidele kinnitav avaldus, mis 
kinnitab kriisilahendusnõukogu raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust 
ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Piisav kindlus on 
väga suurt tõenäosust tähistav kindlus, kuid see ei taga, et oluline väärkajastamine 
või nõuete mittejärgimine auditi käigus alati avastatakse. Need võivad tuleneda 
pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et 
need võivad üksikult või koos mõjutada majandusotsuseid, mida kasutajad 
raamatupidamise aastaaruande alusel teevad. 

19 Tulude puhul kontrollime komisjonilt või koostööd tegevatelt riikidelt saadud 
toetusi ning hindame kriisilahendusnõukogu tasude ja muude tulude kogumise 
korda (kui sellist tulu on saadud). 
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20 Kulude puhul auditeerime maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud 
ja heaks kiidetud. Kõiki makseliike (sealhulgas vara soetamiseks tehtud makseid), 
välja arvatud ettemaksed, auditeeritakse nende tegemise seisuga. Ettemakseid 
auditeeritakse siis, kui vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist 
tõendanud ning kriisilahendusnõukogu on need kas samal aastal või hiljem 
tasaarvestuse tegemisega heaks kiitnud. 

21 Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandardite ja kõrgeimate kontrolliasutuste 
rahvusvaheliste standarditega tugineme kogu auditi vältel oma 
professionaalsusele ja kutsealasele skeptitsismile. Meie ülesanne on ka 

o kindlaks teha ja hinnata raamatupidamise aastaaruandes pettusest või 
vigadest põhjustatud olulise väärkajastamise ja selle aluseks olevate 
tehingute Euroopa Liidu õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse 
riski, töötada välja ja rakendada auditiprotseduure nende riskide 
käsitlemiseks ning saada auditi tõendusmaterjali, mis annaks meie 
arvamusele piisava ja asjakohase aluse. Pettusest tuleneva olulise 
väärkajastamise või mittevastavuse avastamata jätmise risk on suurem kui 
vigade puhul, sest pettus võib hõlmata keelatud kokkuleppeid, võltsimist, 
tahtlikku tegevusetust, andmete moonutamist või sisekontrollimehhanismide 
eiramist; 

o teha endale asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks (kuid mitte 
sisekontrollimehhanismide tõhususe kohta arvamuse esitamiseks) selgeks 
auditi seisukohast oluline sisekontrollisüsteem; 

o hinnata kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna 
koostatud arvestushinnangute ja nendega seotud avalduste põhjendatust; 

o teha järeldus selle kohta, kas juhtkond lähtub raamatupidamises tegevuse 
jätkuvuse põhimõttest, ning hinnata saadud auditi tõendusmaterjali põhjal, 
kas on olulist ohtu sündmusteks või tingimusteks, mis võivad 
kriisilahendusnõukogu tegevuse jätkuvuse tõsise kahtluse alla seada. Kui 
meie arvates oluline oht eksisteerib, siis peame oma audiitori aruandes 
juhtima tähelepanu raamatupidamise aastaaruande asjaomastele 
avaldustele, või kui need on puudulikud, siis muutma oma arvamust. Meie 
järeldused põhinevad enne audiitori aruande valmimise kuupäeva saadud 
auditi tõendusmaterjalil. Edaspidised sündmused või tingimused võivad aga 
põhjustada olukorra, kus üksusel ei ole võimalik oma tegevust jätkata; 

o hinnata raamatupidamise aastaaruande ja sellega seotud avalduste üldist 
esitusviisi, ülesehitust ja sisu, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne 
kajastab selle aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi õiglaselt; 
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o hankida piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali kriisilahendusnõukogu 
finantsteabe kohta, et esitada arvamus raamatupidamise aastaaruande ja 
selle aluseks olevate tehingute kohta. Vastutame auditi juhtimise, järelevalve 
ja läbiviimise eest. Oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest; 

o võtta vajaduse korral arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd 
kriisilahendusnõukogu raamatupidamise aastaaruande kontrollimisel 
vastavalt ELi finantsmääruse artikli 70 lõikes 6 sätestatud nõuetele. 

Vahetame juhtkonnaga teavet muu hulgas auditi kavandatud ulatuse ja ajakava 
ning auditi käigus tuvastatud oluliste leidude (sh sisekontrollimehhanismide 
oluliste puuduste) kohta. Kriisilahendusnõukoguga arutatavate teemade seast 
valime vaatlusaluse perioodi raamatupidamise aastaaruande auditeerimise 
seisukohast kõige olulisemad teemad, mida nimetatakse seetõttu peamisteks 
audititeemadeks. Nimetatud teemasid kirjeldatakse meie koostatud audiitori 
aruandes, välja arvatud juhul, kui teabe avalikustamine on õigusaktiga keelatud, 
või kui äärmiselt erandlikel juhtudel otsustame, et teemat ei tohi meie aruandes 
käsitleda, kuna vastasel juhul võib see tõenäoliselt avaliku huviga saadava kasu 
üles kaaluda. 

22 Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta 

23 Vastavalt Ühtse Kriisilahendusnõukogu täiskogu kodukorra (SRB/PS/2015/9) 
artiklile 8 peab esimees koostama iga täiskogu istungi töö kokkuvõtte ja selle pärast 
heakskiitmist allkirjastama. Leidsime, et kriisilahendusnõukogu 2018. ja 2019. aasta 
täiskogu istungite kokkuvõtteid ei olnud allkirjastatud. 
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Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

24 Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud
meetmetest on esitatud lisas. 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer, võttis käesoleva 
aruande vastu Luxembourgis 22. septembril 2020. 

Kontrollikoja nimel 

president 
Klaus-Heiner Lehne 



Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2015 

Mitmed olulised protseduurid ja kontrollimehhanismid on veel kas koostamata, vastu 
võtmata või rakendamata (sh riskijuhtimise ja kontrollistrateegia, 
sisekontrollistandardid, sisekontrollisüsteemi usaldusväärse toimimise perioodiline 
hindamine ning pettustevastane strateegia). 

Lõpetatud7 

2017 
E-hanked: 2017. aasta lõpuks ei olnud kriisilahendusnõukogu võtnud kasutusele ühtegi
komisjoni välja töötatud IT-rakendust. Lõpetatud 

2017 
Kriisilahendusnõukogu avaldab vabade ametikohtade teateid oma veebisaidil ja 
sotsiaalmeedias, kuid üldjuhul mitte Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil. Lõpetatud 

7 Tabelis esitatud meetmete seis põhineb vaid SRB raamatupidamisaruannete iga-aastase auditi tulemustel. See ei hõlma tähelepanekuid, mis on tehtud 
SRBd puudutavates muudes auditites, milles käsitleti näiteks kriisilahenduse kavandamist või tingimuslikke kohustusi – teemasid, mida on auditeeritud ja 
mida on kajastatud kontrollikoja muudes aruannetes. 



Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2018 

Kriisilahendusnõukogu kasutab oma halduseelarves liigendamata assigneeringuid, mis 
võib kaasa tuua iga-aastaste eelarvevajaduste tegelikust suuremaks hindamise. 
Kriisilahendusnõukogu peaks kaaluma liigendatud eelarveassigneeringute 
kasutuselevõttu, et parandada eelarve planeerimist, rakendamist ja aruandlust. 

Lõpetatud 

2018 

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasutamist IT-teenuste 
hankimiseks ei saa õiglaselt põhjendada sõltuvusega praegusest töövõtjast. SRB peaks 
vältima igasugust sõltuvust töövõtjast, mis ei võimaldaks tal tulevikus valida 
konkurentsil põhinevaid alternatiivseid lahendusi, ning tagama seeläbi parima hinna ja 
kvaliteedi suhte. 

Ei kohaldata 

2018 

SRB kasutas mõningaid spetsiifilisi IT-ettevõtetega sõlmitud teenuste osutamise 
lepinguid, mis olid sõnastatud viisil, mis võib viidata sellele, et tegu on ajutiste 
töötajate kasutamise, mitte aga selgelt määratletud IT-teenuste ja -toodete 
pakkumisega. SRB peaks tagama selle, et lepingutes tehtaks selget vahet IT-teenuste 
osutamise ja ajutiste töötajate kasutamise vahel. 

Lõpetatud 

2018 
Ajutist tööjõudu pakkuva ettevõttega sõlmitud erilepingud ei sisalda kogu õigusaktides 
nõutud teavet. Lõpetatud 



Kriisilahendusnõukogu vastus 

12. Fondi iga-aastased ex-ante osamaksed arvutatakse teabe põhjal, mille on 
kriisilahendusnõukogule esitanud krediidiasutused ja teatud investeerimisühingud. 
Kuigi ühtse kriisilahenduskorra määrus ei sätesta teabe usaldusväärsuse tagamiseks 
vajalikku põhjalikku ja järjekindlat kontrolliraamistikku, teeb ühtne kriisilahendusfond 
selle probleemi lahendamiseks nii palju kui võimalik. Saadud teavet võrreldakse asutuste 
eelmisel aastal antud teabega ja Euroopa Keskpanga andmebaasi teabega. 
Andmekogumisportaalis kasutatakse valideerimiseeskirju ning olulistelt asutustelt 
nõutakse lisatagatist kokkulepitud menetluste aruande või allkirjastatud vormi kujul. 
Erinevustest teatatakse riiklikele kriisilahendusasutustele ja nende kohta küsitakse 
selgitusi, mis on aidanud eelmistes tsüklites parandada teabe kvaliteeti. SRB ei saa 
avaldada ka asutuste osamaksete riskipõhise arvutamise üksikasju, sest arvutused on 
üksteisega seotud ja avaldaksid seega asutuste kohta konfidentsiaalset teavet. Ühtne 
kriisilahendusfond on siiski esitanud riiklikele kriisilahendusasutustele 
arvutusmetoodika ja üksikasjalikult kalibreeritud andmed, tagades sellega läbipaistvuse 
ja koostöö. Lisaks fondi poolt juba rakendatavatele andmete eelkontrollidele tehakse ka 
järelkontrolli dokumendikontrollina, et koguda andmete usaldusväärsuse kohta 
lisatõendeid.

23. Alates 2020. aasta algusest on Ühtne Kriisilahendusnõukogu juba muutnud oma 
tavasid seoses vajadusega, et täiskogu istungi protokollil oleks esimehe allkiri.
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