
IZVJEŠĆE

o izvješću o zatvaranju u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2015/1889 o raspuštanju mirovinskog fonda 
Europola na dan 1. siječnja 2016. s odgovorima Fonda i Europola

(2016/C 449/27)

UVOD

1. Mirovinski fond Europola (EPF, u daljnjem tekstu: Fond) osnovan je člankom 37. dodatka 6. bivšem Pravilniku o 
osoblju Europskog policijskog ureda (Europol). Pravila o provedbi Fonda utvrđena su Aktom Vijeća od 12. ožujka 1999. (1) 
te su izmijenjena Odlukom Vijeća 2011/400/EU (2). Glavna zadaća Fonda bila je financirati i isplaćivati mirovine osoblja 
koje je već bilo zaposleno u Europolu prije nego što je 1. siječnja 2010. postao jednom od europskih agencija. Vijeće je 
8. listopada 2015. odlučilo raspustiti Fond od 1. siječnja 2016. te povjeriti preostale aktivnosti Europolu (3). Upravni odbor 
Fonda sastavio je izvješće u kojem je prikazano stanje njegove imovine i obveza pri zatvaranju („izvješće o zatvaranju”) (4).

INFORMACIJE NA KOJIMA SE TEMELJI IZJAVA O JAMSTVU

2. Revizijski pristup Suda obuhvaća analitičke revizijske postupke, izravno ispitivanje transakcija i procjenu unutarnjih 
kontrola Fonda. Tome se pridodaju dokazi prikupljeni radom drugih revizora (5) i analizom jamstava uprave.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

3. U skladu s člankom 3. Odluke Vijeća (EU) 2015/1889 od 8. listopada 2015. o raspuštanju mirovinskog fonda 
Europola Sud je obavio reviziju nad izvješćem Fonda o zatvaranju od 1. siječnja 2016.

Odgovornost upravnog odbora

4. Upravni odbor Fonda odgovoran je za pripremu i vjerno prikazivanje izvješća o zatvaranju (6). To uključuje izradu, 
primjenu i održavanje sustava unutarnje kontrole koji je važan za pripremu i vjerno prikazivanje izvješća o zatvaranju u 
kojem nema značajnog pogrešnog prikazivanja zbog prijevare ili pogreške, primjenu računovodstvenih pravila za Fond 
koja je usvojilo Vijeće (7) te davanje razumnih računovodstvenih procjena u danim okolnostima.

Odgovornost revizora

5. Odgovornost je Suda da na temelju svoje revizije Europskom parlamentu i Vijeću (8) podnese izvješće o izvješću o 
zatvaranju. Sud provodi reviziju u skladu s međunarodnim revizijskim standardima i etičkim kodeksom IFAC-a te 
međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija INTOSAI-ja. Prema tim standardima Sud je dužan isplanirati 
i provesti reviziju tako da njome dobije razumno jamstvo o tome ima li u izvješću o zatvaranju značajnog pogrešnog 
prikazivanja.

6. Revizija uključuje postupke kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i iskazima u izvješću o zatvaranju. 
Odabir postupaka ovisi o prosudbi revizora koja se temelji na procjeni rizika od značajnog pogrešnog prikazivanja 
iznosa u izvješću o zatvaranju do kojeg je došlo zbog prijevare ili pogreške. Pri procjeni tih rizika revizor uzima u obzir 
postupke unutarnje kontrole koji su važni za pripremu i vjerno prikazivanje izvješća o zatvaranju. Revizija uključuje i 
evaluaciju primjerenosti računovodstvenih politika, razumnosti računovodstvenih procjena te sveukupnog prikaza 
iznosa u izvješću o zatvaranju.
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(1) Dokument 5397/99 u javnom registru Vijeća: http://register.consilium.europa.eu/.
(2) SL L 179, 7.7.2011., str. 5.
(3) Odluka Vijeća (EU) 2015/1889 od 8. listopada 2015. o raspuštanju mirovinskog fonda Europola (SL L 276, 21.10.2015., str. 60.).
(4) Članak 3. Odluke Vijeća (EU) 2015/1889.
(5) Reviziju nad izvješćem o zatvaranju obavilo je vanjsko neovisno revizorsko društvo.
(6) Vidjeti bilješku 4.
(7) U skladu s Aktom vijeća od 12. ožujka 1999. kojim su usvojena pravila o mirovinskom fondu Europola te Odlukom Vijeća od 

28. lipnja 2011. kojom je navedeni Akt izmijenjen, računovodstvena dokumentacija priprema se na temelju računovodstvenih 
pravila Kraljevine Nizozemske za mirovinske fondove, odnosno Direktive 610. o pravilima Kraljevine Nizozemske o financijskom 
izvještavanju, te na temelju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS) koje je izdao Odbor za međunarodne 
računovodstvene standarde.

(8) Vidjeti bilješku 4.

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


7. Sud tako prikupljene revizijske dokaze smatra dostatnima i prikladnima da budu osnova za njegovo izvješće.

Mišljenje Suda

8. Prema mišljenju Suda, izvješće o zatvaranju u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Fonda 
na dan 1. siječnja 2016. u skladu s odredbama Odluke Vijeća (EU) 2015/1889 od 8. listopada 2015. i računovodstvenim 
pravilima koje je usvojilo Vijeće.

9. Primjedbama u nastavku ne dovodi se u pitanje mišljenje Suda.

DRUGE PRIMJEDBE

10. Prilozi izvješću o zatvaranju sadrže iznose koje je potrebno proslijediti Europolu i iznose koje je potrebno vratiti u 
opći proračun Europske unije, kao i državama članicama te bivšim aktivnim sudionicima i njihovim zakonskim 
nasljednicima (9). Reviziju nad prilozima obavilo je vanjsko neovisno revizorsko društvo. U svojem izvješću vanjski je 
revizor naveo da su ti prilozi u svim značajnim aspektima pripremljeni u skladu s Odlukom Vijeća.

Ovo je izvješće usvojilo IV. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda Baudilio TOMÉ 
MUGURUZA, na sastanku održanom u Luxembourgu 13. rujna 2016.

Za Revizorski sud

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

predsjednik 
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(9) Članak 4. Odluke Vijeća (EU) 2015/1889.



ODGOVOR FONDA I EUROPOLA

Fond i Europol primili su na znanje izvješće Suda o završnom izvješću Fonda. 
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