
POROČILO

o končnem poročilu v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2015/1889 o razpustitvi pokojninskega sklada 
Europola s 1. januarjem 2016 z odgovorom Sklada in Europola

(2016/C 449/27)

UVOD

1. Pokojninski sklad Europola (v nadaljnjem besedilu: Sklad ali EPF) je bil ustanovljen s členom 37 Dodatka 6 
k nekdanjim kadrovskim predpisom Evropskega policijskega urada (Europol). Izvedbena pravila Sklada so bila potrjena 
z Aktom Sveta z dne 12. marca 1999 (1) in spremenjena s Sklepom Sveta 2011/400/EU (2). Cilj Sklada je bilo financiranje 
in plačevanje pokojnin uslužbencem, ki so bili v Europolu zaposleni že pred 1. januarjem 2010, ko je ta postal agencija EU. 
8. oktobra 2015 je Svet sklenil, da bo s 1. januarjem 2016 Sklad razpustil in njegove preostale dejavnosti prenesel na 
Europol (3). Upravni odbor Sklada je pripravil poročilo, v katerem je prikazano končno stanje sredstev in obveznosti 
(končno poročilo) (4).

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno 
notranjih kontrol Sklada. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev (5) in analizo poslovodskih 
predstavitev.

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

3. V skladu s členom 3 Sklepa Sveta (EU) 2015/1889 z dne 8. oktobra 2015 o razpustitvi pokojninskega sklada 
Europola je Sodišče revidiralo končno poročilo Sklada o stanju na dan 1. januarja 2016.

Odgovornost upravnega odbora

4. Upravni odbor Sklada je odgovoren za pripravo in pošteno predstavitev končnega poročila (6). To vključuje 
zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema notranjih kontrol, ki se uporablja za pripravo in pošteno predstavitev končnega 
poročila brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, uporabo računovodskih pravil Sklada, ki jih je 
sprejel Svet (7), in pripravo okoliščinam primernih računovodskih ocen.

Revizorjeva odgovornost

5. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o končnem 
poročilu (8). Sodišče izvede revizijo v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom MZRS ter 
mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI. Ti standardi določajo, da mora Sodišče revizijo 
načrtovati in opraviti tako, da pridobi razumno zagotovilo, da končno poročilo ne vsebuje pomembno napačne navedbe.

6. Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v končnem 
poročilu. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, ki temelji na oceni tveganja pomembno napačne navedbe zneskov 
v končnem poročilu, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja revizor upošteva vse notranje 
kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev končnega poročila. Med revizijo se tudi ovrednotijo 
primernost računovodskih usmeritev, sprejemljivost računovodskih ocen in celotna predstavitev zneskov v končnem 
poročilu.
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(1) Dokument 5397/99 v javnem registru Sveta: http://register.consilium.europa.eu/.
(2) UL L 179, 7.7.2011, str. 5.
(3) Sklep Sveta (EU) 2015/1889 z dne 8. oktobra 2015 o razpustitvi pokojninskega sklada Europola (UL L 276, 21.10.2015, str. 60).
(4) Člen 3 Sklepa Sveta (EU) 2015/1889.
(5) Končno poročilo je revidirala neodvisna zunanja revizijska družba.
(6) Glej opombo 4.
(7) V skladu z Aktom Sveta z dne 12. marca 1999 o sprejetju pravil o Pokojninskem skladu Europola in Sklepom Sveta z dne 28. junija 

2011 o spremembi Akta je zaključni račun pripravljen na osnovi računovodskih pravil Nizozemske za pokojninske sklade, in sicer 
na podlagi Direktive 610 za nizozemska pravila računovodskega poročanja, ter na podlagi mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde.

(8) Glej opombo 4.

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


7. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna osnova za njegovo poročilo.

Mnenje Sodišča

8. Sodišče meni, da končno poročilo v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja finančni položaj Sklada na dan 
1. januarja 2016 v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2015/1889 z dne 8. oktobra 2015 in računovodskimi pravili, ki jih je 
sprejel Svet.

9. Zaradi naslednje pripombe mnenji Sodišča nista vprašljivi.

DRUGE PRIPOMBE

10. V prilogah h končnemu poročilu so navedeni zneski, ki jih je treba nakazati Europolu, in tisti, ki jih je treba vrniti 
državam članicam, splošnemu proračunu Evropske unije ter nekdanjim aktivnim udeležencem in njihovim zakonitim 
dedičem (9). Priloge je revidirala neodvisna zunanja revizijska družba, ki je v svojem poročilu o zagotovilu zaključila, da so 
bile priloge v vseh pomembnih pogledih pripravljene v skladu s sklepom Sveta.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega 
sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 13. septembra 2016.

Za Računsko sodišče

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Predsednik 
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(9) Člen 4 Sklepa Sveta (EU) 2015/1889.



ODGOVOR SKLADA IN EUROPOLA

Sklad in Europol sta se seznanila s poročilom Sodišča glede zaključnega poročila Sklada. 
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