
ARUANNE

Europoli pensionifondi tegevuse lõpetamist (1. jaanuaril 2016) käsitleva lõpparuande kohta vastavalt 
nõukogu otsusele (EL) 2015/1889 koos fondi ja Europoli vastusega

(2016/C 449/27)

SISSEJUHATUS

1. Europoli pensionifond (edaspidi „fond“) asutati Haagis asuva Euroopa Politseiameti (Europol) endiste personaliees-
kirjade 6. liite artikliga 37. Fondi rakenduseeskirjad kiideti heaks nõukogu 12. märtsi 1999. aasta õigusaktiga (1) ning neid 
muudeti nõukogu otsusega 2011/400/EL (2). Fondi eesmärk oli rahastada ja maksta pensione nendele töötajatele, kes 
töötasid Europolis enne selle ELi ametiks saamist 1. jaanuaril 2010. 8. oktoobril 2015 otsustas nõukogu lõpetada fondi 
tegevuse 1. jaanuaril 2016 ja anda fondi järelejäänud tegevus üle Europolile (3). Fondi haldusnõukogu koostas aruande 
(edaspidi „lõpparuanne“), milles tuuakse ära selle varade ja kohustuste lõppseis (4).

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE

2. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, tehingute otsesest testimisest ning 
fondi järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali (5) ning analüüsitakse juhtkonna esitisi.

VÄLISAUDIITORI ARUANNE

3. Nõukogu 8. oktoobri 2015. aasta otsuse (EL) 2015/1889 (Europoli pensionifondi tegevuse lõpetamise kohta) 
artikli 3 kohaselt auditeeris kontrollikoda 2016. aasta 1. jaanuari seisuga fondi lõpparuannet.

Juhtkonna kohustused

4. Fondi haldusnõukogu vastutab lõpparuande koostamise ja õiglase esitamise eest (6). See hõlmab lõpparuande 
koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et 
selles ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulisi väärkajastamisi; nõukogu poolt vastu võetud fondi 
raamatupidamiseeskirjade järgimist (7) ning arvestushinnangute koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud.

Audiitori kohustused

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule (8) aruanne fondi 
lõpparuande kohta. Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja 
eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt 
peab kontrollikoda auditi planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et lõpparuanne ei 
sisalda olulisi väärkajastamisi.

6. Auditi käigus viiakse läbi protseduure, mis on kavandatud tõendusmaterjali saamiseks lõpparuandes esitatud 
summade ja andmete kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb hinnangul riskidele, et 
lõpparuanne võib sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nimetatud riskide hindamisel võtab 
audiitor arvesse lõpparuande koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks vajalikke sisekontrollimehhanisme. Audit hõlmab ka 
arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning lõpparuandes avalikustatud summade 
üldise esitusviisi hindamist.
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(1) Dokument 5397/99 nõukogu avalikus registris: http://register.consilium.europa.eu/
(2) ELT L 179, 7.7.2011, lk 5.
(3) Nõukogu 8. oktoobri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1889 Europoli pensionifondi tegevuse lõpetamise kohta (ELT L 276, 21.10.2015, 

lk 60).
(4) Nõukogu otsuse (EL) 2015/1889 artikkel 3.
(5) Lõpparuannet auditeeris sõltumatu välisaudiitor.
(6) Vt joonealune märkus 4.
(7) Vastavalt nõukogu 12. märtsi 1999. aasta õigusaktile, millega võetakse vastu Europoli pensionifondi käsitlevad eeskirjad, ja nõukogu 

28. juuni 2011. aasta otsusele, millega seda muudeti, tuginetakse raamatupidamise aastaaruande koostamisel Madalmaade 
pensionifondide raamatupidamiseeskirjadele, täpsemalt Madalmaade finantsaruandlusreeglite direktiivile 610, ja Rahvusvahelise 
Arvestusstandardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS).

(8) Vt joonealune märkus 4.

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


7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase aluse kontrollikoja 
aruande esitamiseks.

Kontrollikoja arvamus

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab fondi lõpparuanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt fondi finantsolukorda 
1. jaanuari 2016. aasta seisuga vastavalt nõukogu 8. oktoobri 2015. aasta otsusele (EL) 2015/1889 ja nõukogu poolt 
vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele.

9. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.

MUUD KOMMENTAARID

10. Aruande lisad sisaldavad nii Europolile ülekantavaid summasid kui ka liikmesriikidele, Euroopa Liidu üldeelarvesse, 
fondi endistele aktiivsetele osalejatele ja nende seaduslikele pärijatele tagastatavaid vahendeid (9). Lisasid auditeeris 
sõltumatu välisaudiitor. Välisaudiitor jõudis oma kindlust andvas aruandes järeldusele, et lisad vastasid kõigis olulistes 
aspektides nõukogu otsuse sätetele.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
13. septembri 2016. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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(9) Nõukogu otsuse (EL) 2015/1889 artikkel 4.



FONDI JA EUROPOLI VASTUS

Fond ja Europol võtavad kontrollikoja aruande fondi tegevuse lõpetamise aruande kohta teadmiseks. 
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