
ATASKAITA

dėl uždarymo ataskaitos pagal Tarybos sprendimą (ES) 2015/1889 dėl Europolo pensijų fondo 
likvidavimo nuo 2016 m. sausio 1 d. su Fondo ir EUROPOLO atsakymais

(2016/C 449/27)

ĮVADAS

1. Europolo pensijų fondas (toliau – Fondas, taip pat vadinamas EPF) įsteigtas pagal ankstesnių Europos policijos biuro 
(Europolo) tarnybos nuostatų 6 priedo 37 straipsnį. Fondo įgyvendinimo taisyklės patvirtintos 1999 m. kovo 12 d. Tarybos 
akte (1), kuris buvo iš dalies pakeistas Tarybos sprendimu 2011/400/ES (2). Fondo tikslas – finansuoti ir išmokėti pensijas 
darbuotojams, kurie jau dirbo Europole prieš 2010 m. sausio 1 d., kai jis tapo Europos agentūra. 2015 m. spalio 8 d. Taryba 
nusprendė panaikinti Fondą 2016 m. sausio 1 d., o likusią veiklą perduoti Europolui (3). Fondo valdyba parengė ataskaitą, 
kurioje parodyta Fondo turto ir įsipareigojimų sąskaitų uždarymo padėtis („uždarymo ataskaita“) (4).

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA

2. Audito Rūmų pasirinktas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą ir Fondo 
vidaus kontrolės priemonių vertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių (5) darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės 
pareiškimų analizė.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ATASKAITA

3. Pagal 2015 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimo (ES) 2015/1889 dėl Europolo pensijų fondo likvidavimo 3 straipsnį 
Audito Rūmai auditavo Fondo 2016 m. sausio 1 d. uždarymo ataskaitą.

Vadovybės atsakomybė

4. Fondo valdyba atsakinga už uždarymo ataskaitos parengimą ir sąžiningą jos pateikimą (6). Tai apima vidaus 
kontrolės sistemos, susijusios su uždarymo ataskaitos, kurioje nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 
iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, nustatymą, taikymą ir priežiūrą; Tarybos (7) patvirtintų Fondo apskaitos 
taisyklių taikymą ir apskaitinių įvertinimų, kurie yra pagrįsti esamomis aplinkybėmis, atlikimą.

Auditoriaus atsakomybė

5. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai (8) ataskaitą dėl 
uždarymo ataskaitos. Audito Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais ir etikos 
kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad 
Audito Rūmai planuotų bei atliktų auditą taip, kad būtų galima gauti pakankamą patikinimą, jog uždarymo ataskaitoje 
nėra reikšmingų netikslumų.

6. Audito metu atliekamos procedūros, kurios leidžia surinkti uždarymo ataskaitoje pateiktas sumas ir atskleidimus, 
patvirtinančius audito įrodymus. Procedūros pasirenkamos remiantis auditoriaus nuovoka, kuri yra grindžiama 
uždarymo ataskaitoje pateiktų sumų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių reikšmingų iškraipymų rizikos įvertinimu. 
Atlikdami šiuos rizikos vertinimus, auditoriai atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su uždarymo 
ataskaitos rengimu ir sąžiningu jos pateikimu. Atliekant auditą taip pat įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, 
atliktų apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir bendras sumų uždarymo ataskaitoje pateikimas.
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(1) Dokumentas 5397/99 Tarybos viešajame registre: http://register.consilium.europa.eu/.
(2) OL L 179, 2011 7 7, p. 5.
(3) 2015 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1889 dėl Europolo pensijų fondo likvidavimo (OL L 276, 2015 10 21, p. 60).
(4) Tarybos sprendimo (ES) 2015/1889 3 straipsnis.
(5) Uždarymo ataskaitos auditą atliko nepriklausoma išorės audito bendrovė.
(6) Žr. 4 išnašą.
(7) Pagal 1999 m. kovo 12 d. Tarybos aktą, patvirtinantį EPF taisykles, ir 2011 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą, kuriuo iš dalies 

keičiamas šis aktas, finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Nyderlandų apskaitos taisyklėmis dėl pensijų fondų, visų pirma 
Nyderlandų finansinės atskaitomybės taisyklių 610 direktyva, ir Tarptautinių apskaitos standartų valdybos parengtais Tarptautiniais 
finansinės atskaitomybės standartais (TFAS).

(8) Žr. 4 išnašą.

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


7. Audito Rūmai manymu, jų ataskaitai pagrįsti yra gauta pakankamai tinkamų audito įrodymų.

Audito Rūmų nuomonė

8. Audito Rūmų nuomone, uždarymo ataskaitoje Fondo finansinė būklė 2016 m. sausio 1 d. visais reikšmingais 
aspektais yra pateikta teisingai, laikantis 2015 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimo (ES) 2015/1889 nuostatų ir Tarybos 
priimtų apskaitos taisyklių.

9. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.

KITOS PASTABOS

10. Uždarymo ataskaitos prieduose pateiktos sumos, kurios turi būti perduotos Europolui, ir sumos, kurios turi būti 
grąžintos valstybėms narėms, pervestos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą ir perduotos atitinkamai buvusiems 
aktyviems fondo dalyviams ir teisėtiems įpėdiniams (9). Priedų auditą atliko nepriklausoma išorės audito bendrovė. Ji savo 
patikinimo ataskaitoje padarė išvadą, kad jie visais reikšmingais aspektais buvo parengti remiantis Tarybos sprendimu.

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
2016 m. rugsėjo 13 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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(9) Tarybos sprendimo (ES) 2015/1889 4 straipsnis.



FONDO IR EUROPOLO ATSAKYMAS

Fondas ir Europolas atsižvelgė į Audito Rūmų ataskaitą dėl Fondo uždarymo ataskaitos. 
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