
RAPPORT

om slutrapporten i enlighet med rådets beslut (EU) 2015/1889 om att upplösa Europols pensionsfond 
den 1 januari 2016 med fondens och Europols svar

(2016/C 449/27)

INLEDNING

1. Europols pensionsfond (nedan kallad fonden) inrättades genom artikel 37 i bilaga 6 till de tidigare tjänsteföreskrifterna 
för anställda vid Europeiska polisbyrån (Europol). Regler för genomförandet av fonden godkändes genom rådets akt av den 
12 mars 1999 (1) och ändrades genom rådets beslut 2011/400/EU (2). Fondens mål var att finansiera och betala pension till 
personal som arbetade vid Europol innan den blev en EU-byrå den 1 januari 2010. Den 8 oktober 2015 beslutade rådet att 
fonden ska upplösas den 1 januari 2016 och föra över fondens återstående verksamhet till Europol (3). Fondens styrelse har 
upprättat en rapport som visar fondens slutliga tillgångar och åtaganden (slutrapporten) (4).

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en 
bedömning av fondens internkontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete (5) och en analys 
av uttalanden från ledningen.

OBEROENDE REVISORNS RAPPORT

3. I enlighet med artikel 3 i rådets beslut (EU) 2015/1889 av den 8 oktober 2015 om upplösning av Europols 
pensionsfond har revisionsrätten granskat fondens slutrapport per den 1 januari 2016.

Styrelsens ansvar

4. Fondens styrelse har ansvaret för att upprätta en slutrapport som ger en rättvisande bild (6). Här ingår att utforma, 
införa och upprätthålla de system för internkontroll som krävs för upprättandet av en slutrapport som ger en rättvisande 
bild och som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel, tillämpa de 
redovisningsregler för fonden som antagits av rådet (7) och göra uppskattningar i redovisningen som är rimliga med 
hänsyn till omständigheterna.

Revisorns ansvar

5. Revisionsrätten ska utifrån revisionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet (8) om slutrapporten. 
Revisionsrätten utför sin revision i enlighet med Ifacs internationella revisionsstandarder (International Standards on 
Auditing, ISA) och etiska riktlinjer och Intosais internationella standarder för högre revisionsorgan (Issai). Enligt dessa 
standarder ska revisionsrätten planera och utföra revisionen så att rimlig säkerhet uppnås om huruvida slutrapporten 
innehåller väsentliga felaktigheter.

6. Revisionen innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i 
slutrapporten. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, som baseras på en bedömning av riskerna för 
väsentliga felaktigheter i beloppen i slutrapporten vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av internkontrollen som krävs för upprättandet av en slutrapport som ger en 
rättvisande bild. Revisionen inbegriper också en utvärdering av redovisningsprincipernas ändamålsenlighet, rimligheten i 
uppskattningarna i redovisningen och den övergripande presentationen av beloppen i slutrapporten.
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(1) Dokument 5397/99 i det offentliga registret över rådets handlingar: http://register.consilium.europa.eu/
(2) EUT L 179, 7.7.2011, s. 5.
(3) Rådets beslut (EU) 2015/1889 av den 8 oktober 2015 om upplösning av Europols pensionsfond (EUT L 276, 21.10.2015, s. 60).
(4) Artikel 3 i rådets beslut (EU) nr 2015/1889.
(5) Slutrapporten har granskats en oberoende extern revisionsbyrå.
(6) Se fotnot 4.
(7) I enlighet med rådets akt av den 12 mars 1999 om antagande av regler för Europols pensionsfond och rådets beslut av den 28 juni 

2011 om ändringar av den utarbetas räkenskaperna utifrån Nederländernas redovisningsregler om pensionsfonder, det vill säga 
direktiv 610 av de nederländska reglerna för finansiell rapportering, och utifrån de internationella redovisningsstandarderna 
International Financial Reporting Standards (IFRS) som ges ut av International Accounting Standards Board (IASB).

(8) Se fotnot 4.

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


7. Revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för sin rapport.

Revisionsrättens uttalande

8. Revisionsrätten anser att slutrapporten i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av fondens finansiella 
ställning per den 1 januari 2016 i enlighet med bestämmelserna i rådets beslut (EU) 2015/1889 av den 8 oktober 2015 
och de redovisningsregler som antagits av rådet.

9. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalanden.

ÖVRIGA KOMMENTARER

10. I bilagorna till slutrapporten redovisas de belopp som ska föras över till Europol och de som ska betalas tillbaka till 
medlemsstaterna, Europeiska unionens allmänna budget respektive de tidigare aktiva avgiftsinbetalarna och deras legala 
arvingar (9). Bilagorna har granskats en oberoende extern revisionsbyrå. Revisionsbyrån drog slutsatsen att de i alla 
väsentliga avseenden hade upprättats i enlighet med rådets beslut.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 13 september 2016.

För revisionsrätten

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Ordförande 
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(9) Artikel 4 i rådets beslut (EU) nr 2015/1889.



PENSIONSFONDENS OCH EUROPOLS SVAR

Pensionsfonden och Europol har noterat revisionsrättens rapport avseende slutrapporten om pensionsfonden. 
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