
ZIŅOJUMS

par noslēguma ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2015/1889 par Eiropola 
pensiju fonda likvidāciju 2016. gada 1. janvārī, ar Fonda un Eiropola atbildi

(2016/C 449/27)

IEVADS

1. Eiropola pensiju fondu (turpmāk tekstā – “Fonds”, arī “EPF”), izveidoja ar Eiropas Policijas biroja (Eiropola) iepriekšējo 
Nodarbināšanas noteikumu 6. pielikuma 37. pantu. Fonda īstenošanas noteikumi bija apstiprināti ar Padomes 1999. gada 
12. marta aktu (1) un grozīti ar Padomes Lēmumu 2011/400/ES (2). Fonda mērķis bija finansēt un maksāt pensijas 
darbiniekiem, kas strādāja Eiropolā, pirms 2010. gada 1. janvārī tas kļuva par Eiropas aģentūru. 2015. gada 8. oktobrī 
Padome nolēma likvidēt Fondu 2016. gada 1. janvārī un pārējās darbības nodot Eiropolam (3). Fonda Valde ir sagatavojusi 
ziņojumu par Fonda aktīvu un saistību stāvokli slēgšanas brīdī (“noslēguma ziņojums”) (4).

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

2. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskās revīzijas procedūras, darījumu tiešās pārbaudes un Fonda iekšējās 
kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi (5) un vadības apliecinājumu analīze.

NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS

3. Saskaņā ar 3. pantu Padomes 2015. gada 8. oktobra Lēmumā (ES) 2015/1889 par Eiropola pensiju fonda 
likvidāciju Palāta revidēja ziņojumu par Fonda slēgšanu 2016. gada 1. janvārī.

Valdes atbildība

4. Fonda Valde ir atbildīga par noslēguma ziņojuma sagatavošanu un patiesu izklāstu (6). Atbildība ietver tādas iekšējās 
kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un uzturēšanu, kas ļauj sagatavot un patiesi izklāstīt noslēguma ziņojumu, kurā 
krāpšanas vai kļūdas dēļ nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas; Fondam piemērot grāmatvedības metodes, kuras 
pieņēmusi Padome (7), un veikt konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses.

Revidenta atbildība

5. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam un Padomei (8) sagatavot ziņojumu par 
noslēguma ziņojumu. Palāta veic revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem 
revīzijas standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu standartiem. Saskaņā 
ar šiem standartiem Palātai jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pamatotu pārliecību, ka noslēguma ziņojumā nav 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas.

6. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par noslēguma ziņojumā norādītajām summām 
un informāciju. Izraudzītās procedūras ir atkarīgas no revidenta profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par 
risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ noslēguma ziņojumā ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Novērtējot minēto risku, 
revidents ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz noslēguma ziņojuma sagatavošanu un patiesu 
izklāstu. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un aplēšu pamatotību, kā arī noslēguma 
ziņojumā norādīto summu vispārējo izklāstu.
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(1) Dokuments 5397/99 Padomes publiskajā reģistrā: http://register.consilium.europa.eu/.
(2) OV L 179, 7.7.2011., 5. lpp.
(3) Padomes 2015. gada 8. oktobra Lēmums (ES) 2015/1889 par Eiropola pensiju fonda likvidāciju (OV L 276, 21.10.2015., 60. lpp.).
(4) Padomes Lēmums (ES) 2015/1889, 3. pants.
(5) Noslēguma ziņojumu revidēja neatkarīga ārējo revidentu sabiedrība.
(6) Skatīt 4. zemsvītras piezīmi.
(7) Saskaņā ar Padomes 1999. gada 12. marta aktu, ar ko pieņem noteikumus par Eiropola pensiju fondu, un Padomes 2011. gada 

28. jūnija lēmumu, ar kuru to groza, pārskatus sagatavo, pamatojoties uz Nīderlandes grāmatvedības noteikumiem par pensiju 
fondiem, proti, Nīderlandes Finanšu pārskatu sagatavošanas noteikumu 610. direktīvu, un uz Starptautisko grāmatvedības standartu 
padomes izdotajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem (IFRS).

(8) Skatīt 4. zemsvītras piezīmi.

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


7. Palāta uzskata, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu tās ziņojumu.

Palātas atzinums

8. Palāta uzskata, ka noslēguma ziņojums visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Fonda finanšu stāvokli 
2016. gada 1. janvārī un atbilst Padomes 2015. gada 8. oktobra Lēmumam (ES) 2015/1889 un Padomes pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem.

9. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

CITI KOMENTĀRI

10. Noslēguma ziņojuma pielikumos ir norādītas summas, kas jāpārskaita Eiropolam, jāatlīdzina dalībvalstīm un 
jāatmaksā Eiropas Savienības vispārējā budžetā, kā arī bijušajiem Fonda aktīvajiem dalībniekiem vai attiecīgi viņu 
likumīgajiem mantiniekiem (9). Pielikumus revidēja neatkarīga ārējo revidentu sabiedrība. Savā ticamības ziņojumā tā 
secināja, ka pielikumi visos būtiskajos aspektos bija sagatavoti saskaņā ar Padomes lēmumu.

Šo ziņojumu 2016. gada 13. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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(9) Padomes Lēmums (ES) 2015/1889, 4. pants.



FONDA UN EIROPOLA ATBILDE

Fonds un Eiropols ir ņēmuši vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Fonda noslēguma ziņojumu. 
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