
SPRÁVA

o overení záverečnej správy podľa rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1889 o zrušení dôchodkového 
fondu Europolu k 1. januáru 2016 spolu s odpoveďou fondu a Europolu

(2016/C 449/27)

ÚVOD

1. Dôchodkový fond Europolu (ďalej len „fond“ známy tiež ako „EPF“) bol zriadený na základe článku 37 dodatku 6 
k bývalému služobnému poriadku Európskeho policajného úradu („Europol“). Pravidlá vykonávania fondu boli schválené 
právnym aktom Rady z 12. marca 1999 (1) a zmenené rozhodnutím Rady 2011/400/EÚ (2). Cieľom fondu bolo financovať 
a vyplácať dôchodky zamestnancom, ktorých Europol zamestnával ešte predtým, ako sa stal európskou agentúrou dňa 
1. januára 2010. Rada 8. októbra 2015 rozhodla o zrušení fondu k 1. januáru 2016 a prenesení zvyšných činností 
na Europol (3). Správna rada fondu vypracovala správu poskytujúcu prehľad o konečnom stave aktív a pasív fondu 
(„záverečná správa“) (4).

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

2. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie transakcií a hodnotenie 
vnútorných kontrol fondu. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov (5) a analýza vyhlásení vedenia.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

3. Podľa článku 3 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1889 z 8. októbra 2015 o zrušení dôchodkového fondu Europolu 
Dvor audítorov vykonal audit záverečnej správy fondu k 1. januáru 2016.

Zodpovednosť správnej rady

4. Správna rada fondu zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie záverečnej správy (6). To zahŕňa návrh, 
zavedenie a udržiavanie systému vnútornej kontroly relevantného pre zostavenie a verné predloženie záverečnej správy, 
v ktorej sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby; uplatňovanie vhodných účtovných 
postupov na základe účtovných pravidiel prijatých Radou (7) a účtovné odhady, ktoré sú za daných okolností primerané.

Zodpovednosť audítora

5. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť Európskemu parlamentu a Rade (8) správu 
o overení záverečnej správy. Dvor audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi 
a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa požiadaviek 
týchto štandardov Dvor audítorov plánuje a vykonáva audit tak, aby získal primeranú istotu, že záverečná správa 
neobsahuje významné nesprávnosti.

6. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch zverejnených 
v záverečnej správe. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, ktorý sa zakladá na posúdení rizík významnej 
nesprávnosti súm v záverečnej správe, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor 
zohľadňuje vnútornú kontrolu, ktorá je relevantná pre zostavenie a verné predloženie záverečnej správy. Audit tiež 
obsahuje hodnotenie vhodnosti uplatnených účtovných postupov, primeranosti účtovných odhadov a celkového 
predloženia súm v záverečnej správe.
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(1) Dokument 5397/99 vo verejnom registri Rady: http://register.consilium.europa.eu/.
(2) Ú. v. EÚ L 179, 7.7.2011, s. 5.
(3) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1889 z 8. októbra 2015 o zrušení dôchodkového fondu Europolu (Ú. v. EÚ L 276, 11.8.2015, s. 60).
(4) Článok 3 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1889.
(5) Audit záverečnej správy vykonala nezávislá externá audítorská spoločnosť.
(6) Pozri poznámku pod čiarou č. 4.
(7) V súlade s právnym aktom Rady z 12. marca 1999, ktorým sa prijímajú pravidlá EPF, a rozhodnutím Rady z 28. júna 2011, ktorým 

sa mení tento akt, sa účtovná závierka zostavuje na základe účtovných pravidiel Holandska pre penzijné fond, konkrétne na základe 
smernice 610 holandských pravidiel finančného výkazníctva, a na základe medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 
(IFRS) vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy.

(8) Pozri poznámku pod čiarou č. 4.

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


7. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské dôkazy pre svoju správu.

Stanovisko Dvora audítorov

8. Dvor audítorov zastáva názor, že záverečná správa fondu vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho 
finančnú situáciu k 1. januáru 2016 v súlade s ustanoveniami rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1889 z 8. októbra 2015 
a účtovnými pravidlami, ktoré schválila Rada.

9. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

10. Prílohy k záverečnej správe obsahujú sumy, ktoré sa prenesú do Europolu, a sumy, ktoré sa vrátia členským štátom, 
do všeobecného rozpočtu Európskej únie, ako aj bývalým aktívnym účastníkom a ich zákonným dedičom (9). Audit príloh 
vykonala nezávislá externá audítorská spoločnosť, ktorá vo svojej správe o overení dospela k záveru, že boli pripravené 
vo všetkých významných hľadiskách v súlade s rozhodnutím Rady.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 13. septembra 2016.

Za Dvor audítorov

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

predseda 
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(9) Článok 4 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1889.



ODPOVEĎ DÔCHODKOVÉHO FONDU A EUROPOLU

Dôchodkový fond a Europol vzali na vedomie správu Dvora audítorov o záverečnej správe o zrušení dôchodkového fondu. 
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