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Съобщение за пресата 
Люксембург, 27 ноември 2019 г. 

Потенциалните задължения на ЕС при ликвидиране на 
активите на проблемни банки са малки, посочват одиторите 

В нов доклад на Европейската сметна палата се посочва, че Единният съвет за 
преструктуриране (СП) и Европейската комисия, съгласно приложимите счетоводни 
правила, не са оповестили условни задължения, които биха могли да възникнат по 
текущи съдебни производства във връзка с тяхната роля в ликвидирането на проблемни 
банки в еврозоната. В същото време СП е оповестил условни задължения в размер на 
90 млн. евро, свързани със съдебни производства на национално равнище и на 
равнището на ЕС, при които банките оспорват предварителните вноски в Единния фонд 
за преструктуриране (ЕФП). 

Ако дадена банка от еврозоната не може да изпълнява задълженията си, Единният 
механизъм за преструктуриране (ЕМП) се стреми да осъществи нейното преструктуриране 
с минимално отрицателно въздействие върху икономиката и данъкоплатците. Единният 
съвет за преструктуриране (заедно с Комисията и Съвета) е основен действащ субект 
в рамките на този механизъм и осъществява надзор над ЕФП, който може да подпомага 
преструктурирането на банки.  

В края на 2018 г. в юрисдикциите на ЕС има над 100 неприключени съдебни производства 
срещу СП и Комисията, свързани с техните задачи в областта на преструктурирането 
и основно с ликвидирането на Banco Popular Español S.A. В съответствие с приложимите 
счетоводни правила, СП и Комисията следва да впишат в своите отчети задължения или 
провизии, или да оповестят условни задължения, произтичащи от тези съдебни дела, ако 
оценяват, че възникването на изходящ поток от икономически ресурси е „сигурно, вероятно 
или възможно“. Случаят обаче не е такъв и Комисията и СП са оценили вероятността от 
такова събитие като „малка“. Европейската сметна палата не откри доказателства, които да 
противоречат на тази оценка, но препоръчва докладването от страна на СП да бъде 
подобрено.  

Комисията е посочила, че нито един от жалбоподателите не може да е претърпял вреди, 
като се има предвид, че алтернативата би била несъстоятелност. Подчертава се също, че 
всички акционери или кредитори, които биха получили по-добро третиране при 
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производство по несъстоятелност, трябва да бъдат обезщетени от ЕФП. СП понастоящем 
извършва проверка дали съществуват такива случаи. 

„Условните задължения и провизии отразяват финансовите рискове, на които са 
изложени Единният съвет за преструктуриране, Съветът и Комисията“, заяви Илдико 
Гал-Пелц, членът на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада. „На този етап обаче е 
трудно да се предвиди изходът от съдебните производства за преструктуриране на 
банки, главно поради сложната ситуация без прецедент.“ 

По отношение на предварителните вноски на банките в ЕФП одиторите посочват, че СП е 
положил разумни усилия за оповестяване на делата по свързаните с това съдебни 
производства като условни задължения. Все пак продължават да съществуват недостатъци, 
тъй като няколко национални органа по преструктуриране са посочили, че не могат да 
преценят дали съществуват условни задължения. 

Бележки към редакторите 

Условното задължение представлява възможно задължение, което зависи от изхода на 
бъдещо събитие, или което е вероятно да не доведе до изходящ поток от ресурси, или 
чийто размер не може да бъде измерен достатъчно надеждно. Задълженията или 
провизиите следва да се признават, ако даден изходящ поток от ресурси се оценява като 
сигурен или вероятен. Условните задължения следва да се оповестяват, когато този 
изходящ поток е оценен като възможен, но не и ако вероятността за възникването му е 
малка.  

СП и Съветът оценяват като „малка“ вероятност за възникване на такова събитие, която е 
под 10 %, докато за Комисията тази граница е 20 %. И трите органа определят като 
„възможна“ вероятност, която е до 50 %. Съветът не е бил обект на правни възражения, 
свързани с неговите задачи в областта на преструктурирането на банки, и поради това не е 
имал причини за оповестяване на условни задължения. 

СП и ЕФП се финансират изцяло от банковия сектор. Досега ЕФП не е бил използван за 
преструктуриране на банки. Тъй като по делата за преструктуриране все още няма решения, 
няма и съдебна практика на равнището на ЕС. 

Докладът на Сметната палата относно условните задължения, възникнали в резултат на 
изпълнението на задачите на СП, Съвета или Комисията съгласно Регламента за ЕМП за 
финансовата 2018 година е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални 
езика на ЕС. 
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