
KERTOMUS

Europolin eläkerahaston purkamista 1. tammikuuta 2016 koskevan neuvoston päätöksen (EU) 2015/ 
1889 mukaisesta lopullisesta tilinpäätöskertomuksesta sekä rahaston ja Europolin vastaukset

(2016/C 449/27)

JOHDANTO

1. Europolin eläkerahasto (jäljempänä ”rahasto”) perustettiin Euroopan poliisiviraston (Europol) edellisten henkilöstö-
sääntöjen liitteessä 6 olevan 37 artiklan mukaisesti. Rahaston täytäntöönpanoa koskevat säännöt vahvistettiin 12 päivänä 
maaliskuuta 1999 annetulla neuvoston säädöksellä (1). Sääntöjä muutettiin neuvoston päätöksellä 2011/400/EU (2). 
Rahaston tavoitteena oli rahoittaa ja maksaa niiden toimihenkilöiden eläkkeet, jotka olivat Europolin palveluksessa ennen 
kuin siitä tuli EU:n virasto 1. tammikuuta 2010. Neuvosto päätti 8. lokakuuta 2015, että rahasto puretaan 1. tammikuuta 
2016 alkaen ja sen jäljellä oleva toiminta uskotaan Europolille (3). Rahaston hallintoneuvosto on laatinut kertomuksen, 
jossa esitetään lopullinen tilinpäätös rahaston varoista ja vastuista (”lopullinen tilinpäätöskertomus”) (4).

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT

2. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran 
testaamisen ja rahaston sisäisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään muiden tarkastajien työhön 
perustuvaa evidenssiä (5) ja analysoidaan toimivan johdon vahvistusilmoitukset.

RIIPPUMATTOMAN TARKASTAJAN KERTOMUS

3. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut rahaston 1. tammikuuta 2016 laaditun lopullisen tilinpäätöskertomuk-
sen Europolin eläkerahaston purkamisesta 8 päivänä lokakuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1889 
3 artiklan mukaisesti.

Hallintoneuvoston velvollisuus

4. Rahaston hallintoneuvosto vastaa lopullisen tilinpäätöskertomuksen laatimisesta ja sen oikein esittämisestä (6). 
Hallintoneuvoston velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka 
pohjalta on mahdollista laatia ja esittää oikein lopullinen tilinpäätöskertomus, jossa ei ole petoksesta tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä, soveltaa neuvoston (7) vahvistamia rahaston kirjanpitosääntöjä sekä laatia 
kirjanpidolliset arviot, jotka ovat kyseisissä olosuhteissa kohtuulliset.

Tarkastajan velvollisuus

5. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostol-
le (8) kertomus lopullisesta tilinpäätöskertomuksesta. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien ja eettisten ohjeiden (IFAC) sekä ylimpien tarkastuselinten kansainvälisten standardien (INTOSAI) 
mukaisesti. Standardeissa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuin suunnittelee ja suorittaa tarkastuksen siten, että sen 
avulla saadaan kohtuullinen varmuus siitä, sisältyykö lopulliseen tilinpäätöskertomukseen olennaisia virheellisyyksiä.

6. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä lopulliseen tilinpäätöskerto-
mukseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan harkintaan 
ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että lopulliseen tilinpäätöskertomukseen sisältyvät määrät on esitetty petoksesta tai 
virheestä johtuen olennaisella tavalla virheellisesti. Näitä riskejä arvioidessaan tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka 
ovat relevantteja lopullisen tilinpäätöskertomuksen laatimisen ja sen oikein esittämisen kannalta. Tarkastukseen kuuluu 
myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja esitettyjen kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 
sekä lopulliseen tilinpäätöskertomukseen sisältyvien määrien yleisen esittämistavan arvioiminen.
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(1) Asiakirja 5397/99, neuvoston julkinen asiakirjahakemisto: http://register.consilium.europa.eu/.
(2) EUVL L 179, 7.7.2011, s. 5.
(3) Neuvoston päätös (EU) 2015/1889, annettu 8 päivänä lokakuuta 2015, Europolin eläkerahaston purkamisesta (EUVL L 276, 

21.10.2015, s. 60).
(4) Neuvoston asetuksen (EU) 2015/1889 3 artikla.
(5) Riippumaton ulkoinen tarkastusyritys on tarkastanut lopullisen tilinpäätöskertomuksen.
(6) Ks. alaviite 4.
(7) Neuvoston 12 päivänä maaliskuuta 1999 Europolin eläkerahaston säännöistä antama säädös, jota on muutettu neuvoston 

28 päivänä kesäkuuta 2011 antamalla päätöksellä. Säädöksen mukaisesti tilinpäätös laaditaan Alankomaiden eläkerahastoja 
koskevan lainsäädännön (Alankomaiden tilinpäätösraportointia koskevan direktiivin 610) sekä kansainvälisen tilinpäätösstandardeja 
käsittelevän elimen (International Accounting Standards Board, IASB) antamien kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien 
(International Financial Reporting Standards) mukaisesti.

(8) Ks. alaviite 4.

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


7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevi-
denssiä kertomuksensa perustaksi.

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että rahaston taloudellinen asema 1. tammikuuta 2016 on esitetty lopullisessa 
tilinpäätöskertomuksessa kaikilta olennaisilta osiltaan oikein 8 päivänä lokakuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen 
(EU) 2015/1889 ja neuvoston vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

9. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

MUITA HUOMAUTUKSIA

10. Lopullisen tilinpäätöskertomuksen liitteissä esitetään Europolille siirrettävät sekä jäsenvaltioille ja Euroopan unionin 
yleiseen talousarvioon palautettavat määrät. Lisäksi niissä esitetään rahastoon aktiivisesti osallistuneille ja heidän laillisille 
perillisilleen palautettavat määrät (9). Liitteet tarkasti riippumaton ulkoinen tarkastusyritys. Se katsoi varmennuskerto-
muksessaan, että liitteet on kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu neuvoston päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio TOMÉ 
MUGURUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 13 päivänä syyskuuta 2016 
pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

presidentti 
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(9) Neuvoston asetuksen (EU) 2015/1889 4 artikla.



RAHASTON JA EUROPOLIN VASTAUS

Rahasto ja Europol ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen rahaston lopullisesta tilinpäätöskerto-
muksesta. 
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