
ΕΚΘΕΣΗ

όσον αφορά την τελική έκθεση που καταρτίστηκε κατ’ εφαρμογήν της απόφασης (ΕΕ) 2015/1889 του 
Συμβουλίου για τη διάλυση του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ από 1ης Ιανουαρίου 2016, 

συνοδευόμενη από την απάντηση του Ταμείου και της Ευρωπόλ

(2016/C 449/27)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το Συνταξιοδοτικό Ταμείο της Ευρωπόλ (γνωστό και ως «EPF», εφεξής «το Ταμείο») ιδρύθηκε με το άρθρο 37 του 
προσαρτήματος 6 του προηγούμενου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Ευρωπόλ). Οι κανόνες εφαρμογής του Ταμείου θεσπίστηκαν με πράξη του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1999 (1) και 
τροποποιήθηκαν με την απόφασή του 2011/400/ΕΕ (2). Στόχος του Ταμείου ήταν η χρηματοδότηση και η καταβολή συντάξεων 
στους υπαλλήλους που απασχολούνταν ήδη από την Ευρωπόλ προτού αυτή καταστεί οργανισμός της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2010. 
Στις 8 Οκτωβρίου 2015 το Συμβούλιο αποφάσισε να προβεί στη διάλυση του Ταμείου από 1ης Ιανουαρίου 2016 και να μεταφέρει 
όλες τις εναπομένουσες δραστηριότητες στην Ευρωπόλ (3). Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου καταρτίζει έκθεση η οποία 
εμφαίνει την τελική κατάσταση ενεργητικού και παθητικού του Ταμείου («τελική έκθεση») (4).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες δοκιμασίες 
πράξεων και αξιολόγηση των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που εφαρμόζονται στο Ταμείο. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από 
αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών (5) και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της 
διοίκησης.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1889 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη 
διάλυση του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ, το Συνέδριο υπέβαλε σε έλεγχο την τελική έκθεση για το Ταμείο στην 
οποία αποτυπώνεται η κατάσταση την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου

4. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση της τελικής 
έκθεσης (6). Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με 
σκοπό την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση τελικής έκθεσης η οποία να μην περιέχει ουσιώδεις ανακρίβειες 
οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα, την εφαρμογή των λογιστικών κανόνων που ισχύουν για το Ταμείο, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από 
το Συμβούλιο (7), και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις περιστάσεις.

Ευθύνη του ελεγκτή

5. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (8) έκθεση όσον αφορά με την τελική έκθεση. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
ελέγχου και τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του 
INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει 
εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών από την τελική έκθεση.

6. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του 
ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στα ποσά που αναφέρονται στην τελική 
έκθεση, ανεξαρτήτως εάν αυτή οφείλεται σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των εν λόγω κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση της τελικής έκθεσης. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών 
εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των ποσών στην τελική έκθεση.
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(1) Έγγραφο 5397/99 στο δημόσιο μητρώο εγγράφων του Συμβουλίου: http://register.consilium.europa.eu/
(2) ΕΕ L 179 της 7.7.2011, σ. 5.
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2015/1889 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη διάλυση του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ 

(ΕΕ L 276 της 21.10.2015, σ. 60).
(4) Άρθρο 3 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1889 του Συμβουλίου.
(5) Η τελική έκθεση υποβλήθηκε σε έλεγχο από ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική εταιρεία.
(6) Βλέπε υποσημείωση 4.
(7) Σύμφωνα με την πράξη του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση των κανόνων του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ 

και την απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, για την τροποποίησή της, οι λογαριασμοί καταρτίζονται βάσει, αφενός, των 
λογιστικών κανόνων περί συνταξιοδοτικών ταμείων των Κάτω Χωρών, και συγκεκριμένα βάσει της οδηγίας 610 των εθνικών κανόνων περί 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, και, αφετέρου, των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) που εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

(8) Βλέπε υποσημείωση 4.

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


7. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της έκθεσής του.

Γνώμη του Συνεδρίου

8. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, η τελική έκθεση παρέχει ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής 
κατάστασης του Ταμείου την 1η Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης (ΕΕ) 2015/1889 του Συμβουλίου, 
της 8ης Οκτωβρίου 2015, και τους λογιστικούς κανόνες που αυτό ενέκρινε.

9. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου.

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

10. Τα παραρτήματα της τελικής έκθεσης περιέχουν τα ποσά που θα μεταφερθούν στην Ευρωπόλ και αυτά που θα επιστραφούν 
στα κράτη μέλη, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πρώην ενεργούς συμμετέχοντες στο Ταμείο ή τους 
νόμιμους κληρονόμους τους (9). Τα παραρτήματα υποβλήθηκαν σε έλεγχο από ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική εταιρεία, η οποία, 
στην έκθεση διασφάλισης που εκπόνησε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά είχαν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Σεπτεμβρίου 
2016.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Πρόεδρος 
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(9) Άρθρο 4 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1889 του Συμβουλίου.



Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ

Το Ταμείο και η Ευρωπόλ λαμβάνουν υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με την τελική έκθεση του Ταμείου. 
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