
ДОКЛАД

относно заключителния доклад съгласно Решение (ЕС) 2015/1889 на Съвета относно закриването на 
Пенсионния фонд на Европол от 1 януари 2016 г., придружен от отговорите на Фонда и на Европол

(2016/C 449/27)

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Пенсионният фонд на Европол (наричан по-нататък „Фондът“, известен още като „ПФЕ“ или „EPF“) със седалище в Хага 
е създаден по силата на член 37 от допълнение 6 към отменения Правилник за персонала на Европейската полицейска 
служба със седалище в Хага (Европол). Правилата относно Фонда се установяват с Акт на Съвета от 12 март 1999 г. (1), 
изменен с Решение 2011/400/ЕС на Съвета (2). Целта на Фонда е да финансира и изплаща пенсии на служители, които вече 
са били наети на работа преди Европол да стане агенция на ЕС на 1 януари 2010 г. На 8 октомври 2015 г. Съветът взема 
решение да закрие Фонда, считано от 1 януари 2016 г., и да прехвърли на Европол неприключените дейности (3). 
Управителният съвет на Фонда е изготвил доклад, показващ състоянието на активите и пасивите на фонда при закриването му 
(„заключителен доклад“) (4).

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

2. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на 
системите за вътрешен контрол на Фонда. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други 
одитори (5), както и анализ на изявленията на ръководството.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

3. Съгласно член 3 от Решение (ЕС) № 2015/1889 на Съвета от 8 октомври 2015 г. относно закриването на 
пенсионния фонд на Европол Сметната палата извърши одит на заключителния доклад, показващ финансовото състояние 
на Фонда към 1 януари 2016 г.

Отговорност на Управителния съвет

4. Управителният съвет на Фонда отговаря за изготвянето и вярното представяне на заключителния доклад (6). Това 
включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и вярното 
представяне на заключителния доклад, с цел той да не съдържа съществени неточности, независимо дали същите 
произтичат от измами или от грешки; прилагане на счетоводните правила за Фонда, така както са приети от Съвета (7), 
и изготвяне на счетоводни разчети в съответствие с конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

5. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да представи на Европейския парламент и на 
Съвета (8) доклад относно заключителния доклад, показващ финансовото състояние на Фонда при закриването му. 
Сметната палата извършва своя одит в съответствие с международните одитни стандарти и етичните кодекси на 
Международната федерация на счетоводителите (МФС) и международните стандарти на ИНТОСАЙ (МСВОИ). Съгласно 
тези стандарти Сметната палата следва да планира и извърши одита по такъв начин, че да получи достатъчна увереност, че 
заключителният доклад не съдържа съществени неточности.

6. Одитът включва изпълнение на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите 
и оповестяванията, представени в заключителния доклад. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, 
включително оценката на рисковете от съществени неточности в сумите, оповестени в заключителния доклад, независимо 
дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният 
контрол, отнасящ се до изготвянето и вярното представяне на заключителния доклад. Одитът на Сметната палата включва 
също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики, основателността на направените счетоводни 
разчети, както и оценка на цялостното представяне на сумите в заключителния доклад.
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(1) Документ 5397/99 от публичния регистър на Съвета: http://register.consilium.europa.eu.
(2) ОВ L 179, 7.7.2011 г., стр. 5.
(3) Решение (ЕС) № 2015/1889 на Съвета от 8 октомври 2015 г. относно закриването на пенсионния фонд на Европол (ОВ L 276, 

21.10.2015 г., стр. 60).
(4) Член 3 от Решение (EС) № 2015/1889 на Съвета.
(5) Докладът относно финансовото състояние на Фонда при закриването му e одитиран от независимо дружество за външен одит.
(6) Вж. бележка под линия 4.
(7) В съответствие с разпоредбите на Акта на Съвета от 12 март 1999 г. за приемане на правила относно Пенсионния фонд на Европол 

и Решението на Съвета от 28 юни 2011 г. за изменение на този Акт, отчетите са изготвени въз основа на счетоводните правила на 
Нидерландия за пенсионните фондове, по-специално Директива 610 от правилата за финансово отчитане на Нидерландия, и на 
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), публикувани от Съвета за международни счетоводни стандарти.

(8) Вж. бележка под линия 4.

http://www.consilium.europa.eu/register/bg/content/int/?typ=ADV&lang=BG


7. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и подходящи като база за предоставените 
от нея становища.

Становище на Сметната палата

8. Сметната палата счита, че заключителният доклад дава вярна представа във всички съществени аспекти за 
финансовото състояние на Фонда към 1 януари 2016 г. съгласно разпоредбите на Решение (ЕС) № 2015/1889 на Съвета 
от 8 октомври 2015 г. и приетите от Съвета счетоводни правила.

9. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

10. Приложенията към заключителния доклад съдържат данни за сумите, които ще бъдат прехвърлени на Европол, 
и сумите, които ще бъдат възстановени на държавите членки, на общия бюджет на Европейския съюз и на предишните 
активни участници или съответно на техните законни наследници (9). Приложенията са одитирани от независимо дружество 
за външен одит. Заключението в неговия доклад за достоверност е, че те са добре изготвени във всички съществени аспекти, 
в съответствие с Решението на Съвета.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член 
на Европейската сметна палата, в Люксембург на заседанието му от 13 септември 2016 г.

За Сметната палата

Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател 
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(9) Член 4 от Решение (EС) № 2015/1889 на Съвета.



ОТГОВОР НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПОЛ И ЕВРОПОЛ

Фондът и Европол взеха под внимание доклада на Палатата относно заключителния отчет на фонда. 
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