
RAPORTUL

cu privire la raportul final întocmit în temeiul Deciziei (UE) 2015/1889 a Consiliului privind 
dizolvarea fondului de pensii al Europol la 1 ianuarie 2016, însoțit de răspunsul fondului și al 

EUROPOL

(2016/C 449/27)

INTRODUCERE

1. Fondul de pensii al Europol (denumit în continuare „fondul”) a fost instituit prin articolul 37 din apendicele 6 la fostul 
Statut al personalului Oficiului European de Poliție (Europol). Normele de aplicare ale fondului au fost aprobate prin Actul 
Consiliului din 12 martie 1999 (1) și au fost modificate prin Decizia 2011/400/UE a Consiliului (2). Obiectivul fondului 
consta în finanțarea și plata pensiilor pentru personalul care era deja angajat de Europol înainte ca acesta să devină o agenție 
a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2010. La 8 octombrie 2015, Consiliul a decis să dizolve fondul la data de 1 ianuarie 2016 
și să transfere activitățile reziduale către Europol (3). Consiliul de administrație al fondului a întocmit un raport care prezintă 
situația de închidere a activelor și pasivelor fondului („raportul final”) (4).

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o 
evaluare a controalelor interne ale fondului. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor 
auditori (5), precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

3. În conformitate cu articolul 3 din Decizia (UE) 2015/1889 a Consiliului din 8 octombrie 2015 privind dizolvarea 
fondului de pensii al Europol, Curtea a auditat raportul final cu privire la dizolvarea fondului la data de 1 ianuarie 2016.

Responsabilitatea Consiliului de administrație

4. Consiliul de administrație al fondului este responsabil de întocmirea și de prezentarea fidelă a raportului final (6). 
Aceasta include conceperea, implementarea și menținerea sistemului de control intern necesar pentru întocmirea și 
pentru prezentarea fidelă a unui raport final care să nu fie afectat de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de 
fraudă, fie rezultate din erori; aceasta include, de asemenea, aplicarea politicilor contabile destinate fondului, astfel cum 
au fost acestea adoptate de Consiliu (7), precum și elaborarea unor estimări contabile rezonabile în lumina 
circumstanțelor existente.

Responsabilitatea auditorului

5. Responsabilitatea Curții este de a furniza Parlamentului European și Consiliului (8), pe baza auditului pe care l-a 
desfășurat, un raport cu privire la raportul final. Auditul Curții este efectuat în conformitate cu standardele internaționale 
de audit și codul deontologic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit 
formulate de INTOSAI. Aceste standarde necesită din partea Curții planificarea și efectuarea auditului astfel încât să 
obțină o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul raportului final.

6. Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile 
prezentate în raportul final. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care se întemeiază pe 
evaluarea riscului ca în cadrul sumelor din raportul final să se regăsească denaturări semnificative, fie că aceste denaturări 
rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele 
interne referitoare la întocmirea și la prezentarea fidelă a raportului final. Auditul include, în egală măsură, aprecierea 
caracterului adecvat al politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile, precum și evaluarea 
prezentării globale a sumelor în raportul final.
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(1) Documentul 5397/99 din registrul public al Consiliului: http://register.consilium.europa.eu/.
(2) JO L 179, 7.7.2011, p. 5.
(3) Decizia (UE) 2015/1889 a Consiliului din 8 octombrie 2015 privind dizolvarea fondului de pensii al Europol (JO L 276, 

21.10.2015, p. 60).
(4) Articolul 3 din Decizia (UE) 2015/1889 a Consiliului.
(5) Raportul final a fost auditat de o societate de audit extern independentă.
(6) A se vedea nota de subsol 4.
(7) În conformitate cu Actul Consiliului din 12 martie 1999 de adoptare a normelor privind fondul de pensii al Europol și cu Decizia 

Consiliului din 28 iunie 2011 de modificare a acestui act, conturile sunt întocmite pe baza normelor contabile privind fondurile de 
pensii din Țările de Jos, mai precis pe baza Directivei 610 din cadrul normelor neerlandeze de raportare financiară, precum și pe 
baza Standardelor internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards – IFRS) adoptate de Consiliul 
pentru Standarde internaționale de contabilitate (International Accounting Standards Board – IASB).

(8) A se vedea nota de subsol 4..

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


7. Curtea consideră că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a sta la baza raportului său.

Opinia Curții

8. În opinia Curții, raportul final prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a fondului 
la 1 ianuarie 2016, în conformitate cu prevederile Deciziei (UE) 2015/1889 a Consiliului din 8 octombrie 2015 și cu 
normele contabile adoptate de Consiliu.

9. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

ALTE OBSERVAȚII

10. Anexele la raportul final conțin sumele care urmează să fie transferate către Europol și cele care urmează să fie 
restituite statelor membre, bugetului general al Uniunii Europene, precum și foștilor participanți activi și, respectiv, 
moștenitorilor lor legali (9). Anexele au fost auditate de o societate de audit extern independentă. În raportul său de 
asigurare, aceasta a concluzionat că anexele erau întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu Decizia 
Consiliului.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru 
al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 13 septembrie 2016.

Pentru Curtea de Conturi

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Președinte 
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(9) Articolul 4 din Decizia (UE) 2015/1889 a Consiliului.



RĂSPUNSUL FONDULUI ȘI AL EUROPOL

Fondul și Europol au luat notă de raportul Curții cu privire la raportul final al fondului. 
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