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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. lapkričio 27 d. 

ES įsipareigojimų dėl žlungančių bankų likvidavimo atsiradimas 
vertinamas kaip mažai tikėtinas, teigia auditoriai 

Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) ir Europos 
Komisija – kaip ir nustatyta finansinės apskaitos taisyklėse – neatskleidė jokių neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų, kurių galėtų atsirasti vykstant teismo procedūroms dėl jų vaidmens likviduojant 
žlungančius euro zonos bankus. Kita vertus, BPV atskleidė 90 milijonų eurų neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų, susijusių su teisinėmis procedūromis Europos Sąjungos ir nacionaliniuose 
teismuose, kur bankai ginčija savo išankstinius („ex ante“) įnašus į Bendrą pertvarkymo fondą 
(BPF). 

Kai euro zonoje žlunga bankas, Bendru pertvarkymo mechanizmu (BPM) siekiama veiksmingai 
valdyti pertvarkymo procesą padarant kiek įmanoma mažesnį neigiamą poveikį ekonomikai ir 
mokesčių mokėtojams. BPV (kartu su Komisija ir Taryba) pagal šį mechanizmą yra centrinis 
veikėjas, prižiūrintis BPF, kuris gali paremti bankų pertvarkas.  

2018 m. pabaigoje ES teismuose vyko 100 teismo procedūrų prieš BPV ir Komisiją dėl jų bankų 
pertvarkymo užduočių, visų pirma susijusių su Banco Popular Español S.A. likvidavimu. 
Vadovaujantis galiojančiomis apskaitos taisyklėmis, BPV ir Komisija savo apskaitoje turėtų 
pripažinti įsipareigojimus ar rezervus arba atskleisti neapibrėžtuosius įsipareigojimus dėl šių 
teismo procedūrų, jeigu ekonominių išteklių panaudojimo tikimybę jos įvertina kaip „aiškią, 
tikėtiną arba galimą“. Tačiau šiuo atveju taip nėra ir tiek BPV, tiek Komisija tokio įvykio tikimybę 
įvertino kaip „mažai tikėtiną“. Auditoriai neaptiko įrodymų, kurie prieštarautų jų vertinimams, bet 
rekomenduoja, kad BPV procesas turėtų būti toliau stiprinamas.  

Komisija teigė, kad jokie pareiškėjai negalėjo patirti žalos, atsižvelgiant į tai, kad alternatyvi įvykių 
eiga būtų buvusi banko nemokumas. Ji taip pat pabrėžė, kad bet kuriam akcininkui arba 
kreditoriui, kuriam pagal nacionalines nemokumo procedūras būtų taikytos geresnės sąlygos, bus 
kompensuota iš BPF. BPV šiuo metu tikrina, ar nebuvo tokių atvejų. 

„Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir rezervai atspindi BPV, Tarybai ir Komisijai kylančias finansines 
rizikas, – pasakė už ataskaitą atsakinga Audito Rūmų narė Ildikó Gáll-Pelcz. – Tačiau šiame 
etape sudėtinga daryti bet kokias prognozes dėl bankų pertvarkymo teismo procedūrų baigties, 
visų pirma dėl sudėtingos ir precedento neturinčios situacijos.“ 
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Kalbant apie bankų ex ante įnašus į BPF, auditoriai teigia, kad BPV įdėjo pakankamai pastangų, 
kad susijusių teisinių procedūrų atvejus atskleistų kaip neapibrėžtuosius įsipareigojimus. Vis dėlto 
išlieka trūkumų, kadangi keletas nacionalinių pertvarkymo institucijų nurodė, kad jos neturi 
galimybės įvertinti, ar yra neapibrėžtųjų įsipareigojimų. 

Pastabos leidėjams 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai yra galimas įsipareigojimas, kuris priklauso nuo to, kaip pasibaigs 
būsimas įvykis, arba įsipareigojimas, kuris veikiausiai nepareikalaus išteklių ar kurio suma negali 
būti patikimai apskaičiuota. Įsipareigojimai arba rezervas turi būti pripažinti, jeigu būsimas išteklių 
panaudojimas yra vertinamas kaip neabejotinas arba tikėtinas, o neapibrėžtieji įsipareigojimai 
turi būti atskleisti, jeigu jis vertinamas kaip galimas, tačiau ne mažai tikėtinas.  

BPV ir Taryba „mažai tikėtina“ apibrėžė ne didesnę kaip 10 % tokio įvykio tikimybę, tuo tarpu 
Komisijos viršutinė riba yra 20 %. Visos trys įstaigos tolesnę iki 50 % siekiančią tikimybę apibrėžė 
kaip „galimą“. Taryba nedalyvauja jokiuose teisiniuose ginčuose, susijusiuose su jos bankų 
pertvarkymo užduotimis, todėl nebuvo jokių priežasčių atskleisti neapibrėžtuosius 
įsipareigojimus. 

BPV ir BPF visiškai finansuoja bankininkystės sektorius. BPF iki šiol nebuvo panaudotas bankams 
pertvarkyti. Kadangi dar nebuvo priimta teismo sprendimų dėl pertvarkymo bylų, nėra ir teismų 
praktikos ES lygmeniu. 

Audito Rūmų ataskaita dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių dėl BPV, Tarybos ir Komisijos 
užduočių vykdymo pagal BPM reglamentą 2018 finansiniais metais, paskelbta 23 ES kalbomis 
Audito Rūmų svetainėje (eca.europa.eu). 
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