
ARUANNE

Europoli Pensionifondi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega

(2016/C 449/26)

SISSEJUHATUS

1. Haagis asuv Europoli pensionifond (edaspidi „fond“) asutati Haagis asuva Euroopa Politseiameti (Europol) endiste 
personalieeskirjade 6. liite artikliga 37. Fondi rakenduseeskirjad kehtestati nõukogu 12. märtsi 1999. aasta õigusaktiga (1) 
ning neid muudeti nõukogu otsusega 2011/400/EL (2). Fondi eesmärk on rahastada ja maksta pensione nendele töötajatele, 
kes töötasid Europolis enne selle ELi ametiks saamist 1. jaanuaril 2010. Fond lõpetas tegevuse 1. jaanuaril 2016 (vt punkt 
11).

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE

2. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, tehingute otsesest testimisest ning 
fondi järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi.

KINNITAV AVALDUS

3. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda:

a) fondi raamatupidamise aastaaruannet (3) 31. detsembril 2015. aastal lõppenud eelarveaasta kohta; ning

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust.

Juhtkonna kohustused

4. Juhtkond vastutab fondi raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest ning aastaaruande 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest (4):

a) juhtkonna kohustused seoses fondi raamatupidamise aastaaruandega hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja 
õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks 
pettusest või vigadest tingitud olulisi väärkajastamisi, komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirja-
del (5) põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute koostamist, mis 
on asjaolusid arvestades mõistlikud. Fondi haldusnõukogu ja Euroopa Politseiameti direktor kiidavad raamatupida-
mise aastaaruande heaks pärast seda, kui fondi peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal koostanud. Nad 
lisavad aruandele teatise, milles nad muu hulgas kinnitavad, et omavad piisavat kindlust selle kohta, et 
raamatupidamise aastaaruanne annab fondi finantsolukorra kohta kõikides olulistes aspektides õige ja õiglase 
ülevaate;

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks on 
juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab 
piisavat järelevalvet ja asjakohaseid meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral 
õiguslikke menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite tagasi nõudmiseks.
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(1) Dokument 5397/99 nõukogu avalikus registris: http://register.consilium.europa.eu/.
(2) ELT L 179, 7.7.2011, lk 5.
(3) Raamatupidamise aastaaruanne sisaldab bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja selgitavaid lisasid.
(4) Komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72) artiklid 33 ja 43.
(5) Vastavalt nõukogu 12. märtsi 1999. aasta õigusaktile, millega võetakse vastu Europoli pensionifondi käsitlevad eeskirjad, ja nõukogu 

28. juuni 2011. aasta otsusele, millega seda muudeti, tuginetakse raamatupidamise aastaaruande koostamisel Madalmaade 
pensionifondide raamatupidamiseeskirjadele, täpsemalt Madalmaade finantsaruandlusreeglite direktiivile 610, ja Rahvusvahelise 
Arvestusstandardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS).

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


Audiitori kohustused

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule (6) kinnitav avaldus 
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 
Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI 
kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi 
planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne ei 
sisalda olulisi väärkajastamisi ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed.

6. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud summade ja andmete 
ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb 
riskil, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust 
Euroopa Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks võtab audiitor 
nimetatud riski hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamisega seonduvaid mistahes 
sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja 
kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning 
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase aluse kinnitava avalduse 
esitamiseks.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab fondi raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt fondi 
finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning fondi finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt 
fondi finantsmääruse sätetele ja nõukogu poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

9. Kontrollikoja hinnangul on fondi 2015. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande 
aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

10. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla.

MUUD KOMMENTAARID

11. Kontrollikoda märkis oma eelarveaastat 2014 käsitlevas eriaruandes, et fondi haldusnõukogu, Europoli 
haldusnõukogu ja nõukogu hindasid fondi tulevikuväljavaateid. 8. oktoobril 2015 otsustas nõukogu lõpetada fondi 
tegevuse 1. jaanuaril 2016. Fondi vara on likvideeritud ning fondi järelejäänud tegevus anti 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 
üle Europolile, kes vastutab hüvitiste maksmise eest väga piiratud arvule pensionäridele ja endistele personaliliikmetele (7). 
Kontrollikoda esitab eraldi aruande fondi lõpparuande kohta, milles tuuakse ära selle varade ja kohustuste lõppseis (8).

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

12. Kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmete ülevaade on esitatud lisas.
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(6) Nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1) artikli 185 lõige 2.
(7) Nõukogu 8. oktoobri 2015. aasta otsuse (EL) 2015/1889, mis käsitleb Europoli Pensionifondi tegevuse lõpetamist (ELT L 276, 

21.10.2015, lk 60), artiklid 1, 2 ja 3.
(8) Otsuse (EL) 2015/1889 artikli 3 lõige 3.



IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
13. septembri 2016. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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LISA

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed

Aasta Kontrollikoja kommentaar
Parandusmeetmete võtmise seis
(lõpetatud/pooleli/alustamata/ei 

kohaldata)

2014

Asjaolu rõhutamine

Kontrollikoda juhib tähelepanu fondi eelarveaasta 2014 aasta-
aruande lisadele 2.6 ja 2.7. Fondi haldusnõukogu koostas raama-
tupidamise aastaaruande tegevuse jätkuvuse põhimõttest lähtudes. 
Eeldatavalt lahendatakse 2015. aastal siiski enamik praegu endiselt 
välja maksmata pensioniõiguste nõudeid nende ülekandmise teel 
mõnda teise pensioniskeemi ja 2015. aasta 31. detsembriks ei ole 
fondis enam aktiivseid osalejaid. Fondi haldusnõukogu, Europoli 
haldusnõukogu ja nõukogu hindavad praegu fondi tulevikuväljavaa-
teid, millest üks on fondi likvideerimine kohe pärast 31. detsembrit 
2015.

Lõpetatud
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FONDI VASTUS

Fond võtab kontrollikoja aruande raamatupidamise aastaaruande kohta teadmiseks. 
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