
ZPRÁVA

o závěrečné zprávě podle rozhodnutí Rady (EU) 2015/1889 o zrušení důchodového fondu Europolu 
k 1. lednu 2016 spolu s odpovědí fondu a Europolu

(2016/C 449/27)

ÚVOD

1. Důchodový fond Europolu (dále jen „fond“ nebo „EPF“) byl zřízen článkem 37 přílohy 6 dřívějšího služebního řádu 
pro zaměstnance Evropského policejního úřadu („Europol“). Pravidla fungování fondu byla schválena aktem Rady ze dne 
12. března 1999 a (1) změněna rozhodnutím Rady 2011/400/EU (2). Cílem fondu bylo financovat a vyplácet důchody 
zaměstnanců, kteří byli v Europolu zaměstnáni dříve, než se 1. ledna 2010 stal agenturou EU. Dne 8. října 2015 se Rada 
rozhodla fond k 1. lednu 2016 zrušit a přesunout zbývající činnosti na Europol (3). Správní rada fondu vypracovala zprávu, 
v níž uvedla přehled konečných zůstatků aktiv a závazků fondu (dále jen „závěrečná zpráva“) (4).

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a posouzení vnitřních kontrol 
fondu. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů (5) a analýza prohlášení 
vedoucích pracovníků k auditu.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

3. V souladu s článkem 3 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1889 ze dne 8. října 2015 o zrušení důchodového fondu 
Europolu provedl Účetní dvůr audit závěrečné zprávy fondu k 1. lednu 2016.

Odpovědnost správní rady

4. Správní rada fondu odpovídá za vypracování závěrečné zprávy a za její věrnou prezentaci (6). K jejím úkolům patří 
navrhnout, zavést a provádět vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a věrnou prezentaci závěrečné zprávy, jež 
neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, uplatňovat účetní pravidla fondu 
přijatá Radou (7) a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na dané okolnosti přiměřené.

Odpovědnost auditora

5. Účetní dvůr je na základě svého auditu povinen předložit Evropskému parlamentu a Radě (8) zprávu o závěrečné 
zprávě. Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy vydanými 
Mezinárodní federací účetních (IFAC) a mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí vydanými Mezinárodní 
organizací nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Tyto standardy vyžadují, aby Účetní dvůr naplánoval a provedl 
audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že závěrečná zpráva neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

6. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách 
a skutečnostech uvedených v závěrečné zprávě. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, který vychází 
z posouzení rizik, že závěrečná zpráva obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při 
vyhodnocování těchto rizik auditor zkoumá veškeré vnitřní kontroly, které se vztahují k sestavení a věrné prezentaci 
závěrečné zprávy. Při auditu se rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních zásad, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a také celková prezentace částek v závěrečné zprávě.
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(1) Dokument 5397/99 ve veřejném rejstříku Rady: http://register.consilium.europa.eu/.
(2) Úř. věst. L 179, 7.7.2011, s. 5.
(3) Rozhodnutí Rady (EU) č. 2015/1889 ze dne 8. října 2015 o zrušení důchodového fondu Europolu (Úř. věst. L 276, 21.10.2015, 

s. 60).
(4) Článek 3 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1889.
(5) Závěrečnou zprávu ověřil nezávislý externí auditor.
(6) Viz poznámka pod čarou 4.
(7) V souladu s aktem Rady ze dne 12. března 1999, jimiž se přijímají pravidla EPF, a rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2011, kterým 

se tento akt mění, se účetní závěrka sestavuje na základě účetních pravidel Nizozemska pro důchodové fondy, jmenovitě směrnicí 
č. 610 nizozemských pravidel účetního výkaznictví a mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) vydaných Radou pro 
mezinárodní účetní standardy.

(8) Viz poznámka pod čarou 4.

http://register.consilium.europa.eu/


7. Účetní dvůr se domnívá, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné k tomu, aby na jejich základě 
mohl vydat svou zprávu.

Výrok Účetního dvora

8. Podle názoru Účetního dvora závěrečná zpráva fondu ve všech významných (materiálních) ohledech věrně 
zobrazuje jeho finanční situaci k 1. lednu 2016 v souladu s ustanoveními rozhodnutí Rady (EU) 2015/1889 ze dne 
8. října 2015 a účetními pravidly, která přijala Rada.

9. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují.

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY

10. Přílohy závěrečné zprávy uvádějí částky, jež mají být převedeny na Europol, a částky, jež mají být vráceny členským 
státům, souhrnnému rozpočtu Evropské unie i dřívějším aktivním účastníkům a jejich příslušným zákonným dědicům (9). 
Přílohy ověřil nezávislý externí auditor. Ve své zprávě o ověření závěrem uvádí, že přílohy byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s rozhodnutím Rady.

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 13. září 2016.

Za Účetní dvůr

předseda

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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(9) Článek 4 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1889.



ODPOVĚĎ DŮCHODOVÉHO FONDU EUROPOLU A EUROPOLU

Důchodový fond Europolu a Europol vzaly na vědomí zprávu Účetního dvora týkající se závěrečné zprávy důchodového 
fondu. 
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