
BERETNING

om afslutningsrapporten i henhold til Rådets afgørelse (EU) 2015/1889 om opløsningen af Europols 
pensionskasse pr. 1. januar 2016 med pensionskassens og Europols svar

(2016/C 449/27)

INDLEDNING

1. Europols pensionskasse (herefter »pensionskassen« eller »EPF«) blev oprettet i henhold til artikel 37 i bilag 6 til den 
tidligere vedtægt for personalet i Den Europæiske Politienhed (Europol). Bestemmelserne for pensionskassen blev fastlagt 
ved Rådets retsakt af 12. marts 1999 (1) og ændret ved Rådets afgørelse 2011/400/EU (2). Pensionskassen skulle finansiere 
og udbetale pension til personale, der var ansat i Europol, før Europol blev et EU-agentur den 1. januar 2010. Den 
8. oktober 2015 vedtog Rådet at opløse pensionskassen pr. 1. januar 2016 og overføre de resterende aktiviteter til 
Europol (3). Pensionskassens bestyrelse har udarbejdet en rapport, som viser pensionskassens afsluttende situation med 
hensyn til aktiver og passiver (»"afslutningsrapporten«) (4).

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

2. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en 
vurdering af pensionskassens interne kontroller. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer (5) 
og en analyse af ledelsens udtalelser.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS BERETNING

3. I henhold til artikel 3 i Rådets afgørelse (EU) 2015/1889 af 8. oktober 2015 om opløsningen af Europols 
pensionskasse har Retten revideret pensionskassens afslutningsrapport pr. 1. januar 2016.

Bestyrelsens ansvar

4. Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for at udarbejde en afslutningsrapport, der giver et retvisende billede (6). 
Det omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en 
afslutningsrapport, som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl, anvendelse af de regnskabsregler, som Rådet har fastlagt (7), og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er 
rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar

5. Det er Rettens ansvar på baggrund af sin revision at udarbejde en beretning om afslutningsrapporten til Europa- 
Parlamentet og Rådet (8). Retten udfører sin revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om 
Revision og etiske regler og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer (International 
Standards of Supreme Audit Institutions). Disse standarder kræver, at Retten planlægger og udfører revisionen for at opnå 
høj grad af sikkerhed for, om afslutningsrapporten er uden væsentlig fejlinformation.

6. Revisionen omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i 
afslutningsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for 
væsentlig fejlinformation i beløbene i afslutningsrapporten, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen 
af disse risici tager revisor hensyn til den interne kontrol, som skal sikre, at der udarbejdes en retvisende 
afslutningsrapport. Revisionen omfatter også en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de 
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af beløbene i afslutningsrapporten.
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(1) Dokument 5397/99 i Rådets offentlige register: http://register.consilium.europa.eu/.
(2) EUT L 179 af 7.7.2011, s. 5.
(3) Rådets afgørelse (EU) 2015/1889 af 8. oktober 2015 om opløsningen af Europols pensionskasse (EUT L 276 af 21.10.2015, s. 60).
(4) Artikel 3 i Rådets afgørelse (EU) nr. 2015/1889.
(5) Afslutningsrapporten blev revideret af et uafhængigt eksternt revisionsfirma.
(6) Se fodnote 4.
(7) Ifølge Rådets retsakt af 12. marts 1999 om bestemmelserne for pensionskassen og Rådets afgørelse af 28. juni 2011 om ændring af 

sidstnævnte opstilles regnskabet på grundlag af de nederlandske regnskabsregler for pensionskasser, navnlig direktiv 610 i de 
nederlandske regler for regnskabsaflæggelse, og International Financial Reporting Standards (IFRS) udgivet af International 
Accounting Standards Board.

(8) Se fodnote 4.

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


7. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for denne beretning.

Rettens erklæring

8. Det er Rettens opfattelse, at afslutningsrapporten i alt væsentligt giver et retvisende billede af pensionskassens 
finansielle stilling pr. 1. januar 2016 i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2015/1889 af 8. oktober 2015 og de 
regnskabsregler, som Rådet har fastlagt.

9. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens erklæring i tvivl.

ANDRE BEMÆRKNINGER

10. Bilagene til afslutningsrapporten fastsætter de beløb, som skal overføres til Europol, og dem, som skal betales tilbage 
til medlemsstaterne, Den Europæiske Unions almindelige budget og til pensionskassens tidligere aktive deltagere og deres 
legale arvinger (9). Bilagene blev revideret af et uafhængigt eksternt revisionsfirma. Det afgav en erklæring med sikkerhed, 
hvori det konkluderede, at bilagene i alt væsentligt er udarbejdet i overensstemmelse med Rådets afgørelse.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg på mødet den 13. september 2016.

På Revisionsrettens vegne

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Formand 
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(9) Artikel 4 i Rådets afgørelse (EU) 2015/1889.



PENSIONSKASSENS OG EUROPOLS SVAR

Pensionskassen og Europol har noteret sig Revisionsrettens beretning vedrørende den endelige beretning fra pensions-
kassen. 
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