
JELENTÉS

az Europol-nyugdíjalap 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Alap válaszával 
együtt

(2016/C 449/26)

BEVEZETÉS

1. A hágai székhelyű Europol-nyugdíjalapot (a továbbiakban: az Alap, más néven EPF) a hágai székhelyű Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) korábbi személyzeti szabályzata 6. függelékének 37. cikke hozta létre. Az Alap 
felhasználásáról szóló szabályokat a 2011/400/EU tanácsi határozattal (1) módosított 1999. március 12-i tanácsi jogi 
aktus (2) határozta meg. Az Alap célja az volt, hogy az Europol által a 2010. január 1-jei uniós ügynökséggé történő 
átalakulás előtt már foglalkoztatott alkalmazottak nyugdíjait finanszírozza és kifizesse. Az Alapot 2016. január 1-jén 
megszüntették (lásd: 11. bekezdés).

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen vizsgálatát, valamint 
az Alap belső kontrollmechanizmusainak értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más ellenőrök munkájából 
származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke alapján a Számvevőszék ellenőrizte a 
következőket:

a) az Alapnak a 2015. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója (3);

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége.

A vezetés felelőssége

4. A vezetés felelőssége az Alap éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául 
szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége (4):

a) Az Alap éves beszámolója tekintetében a vezetés felelősségi körébe tartozik: az – akár csalásból, akár tévedésből eredő 
lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és valós bemutatását lehetővé tévő belső 
kontrollrendszer kialakítása, megvalósítása és fenntartása; a Tanács által az Alap számára elfogadott számviteli 
szabályok (5) alkalmazása; és a körülményeknek megfelelően észszerű számviteli becslések készítése. Az Alap 
igazgatótanácsa és az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatója jóváhagyja az éves beszámolót, miután azt az Alap 
számvitelért felelős tisztviselője a rendelkezésére álló valamennyi információ alapján elkészítette. Ugyanők egy 
nyilatkozatot is fogalmaznak, amelyben többek között kijelentik, hogy észszerű bizonyossággal rendelkeznek afelől, 
hogy a beszámoló minden lényeges szempontból valós és hű képet ad az Alap pénzügyi helyzetéről.

b) A vezetés felelőssége a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, illetve a gondos pénzgazdálkodás 
elveinek követése tekintetében abban áll, hogy ki kell alakítania, meg kell valósítania és fenn kell tartania egy olyan 
eredményes és hatékony belső kontrollrendszert, amely megfelelő felügyelettel és alkalmas intézkedésekkel képes 
megakadályozni a szabálytalanságokat és csalásokat, illetve szükség esetén jogi eljárásokkal képes visszaszerezni a 
tévesen kifizetett vagy felhasznált pénzösszegeket.
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(1) HL L 179., 2011.7.7., 5. o.
(2) Az 5397/99 számú dokumentum a Tanács nyilvános dokumentum-nyilvántartásában: http://register.consilium.europa.eu/
(3) A beszámoló a következőkből áll: mérleg, bevételi és kiadási kimutatás, pénzforgalmi kimutatás, és a magyarázatok.
(4) A 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (HL L 357., 2002.12.31., 72. o.) 33. és 43. cikke.
(5) Az Alap szabályzatának elfogadásáról szóló 1999. március 12-i tanácsi jogi aktussal és az ezt módosító 2011. június 28-i tanácsi 

határozattal összhangban a beszámolót a nyugdíjalapokról szóló holland számviteli szabályok, azaz a holland pénzügyi beszámolási 
szabályok 610. irányelve, és a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által kiadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok (IFRS) alapján állítják össze.

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


Az ellenőr felelőssége

5. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzése alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és 
a Tanács számára (6) az éves beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan. A Számvevőszék az IFAC nemzetközi ellenőrzési standardjai és etikai kódexe, valamint 
a legfőbb ellenőrző intézményeknek az INTOSAI által elfogadott nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. Ezek 
a standardok megkövetelik, hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy tervezze meg és végezze el, hogy észszerű 
bizonyosságot szerezhessen arról, hogy az Alap éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául szolgáló 
tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek.

6. Az ellenőrzés olyan eljárásokat foglal magában, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték szerezhető a beszámolóban 
szereplő összegekről és információkról, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 
Az eljárások kiválasztása az ellenőrnek egy arra irányuló kockázatelemzés alapján kialakított szakmai megítélésétől függ, 
hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, illetve az 
Európai Unió jogi keretei által meghatározott követelményektől való lényeges eltérés az annak alapjául szolgáló 
tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr mérlegeli a szervezetnek a beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollmechanizmusait, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségének és 
szabályszerűségének biztosítása céljából alkalmazott felügyeleti és kontrollrendszereit, és a körülményeknek megfelelő 
ellenőrzési eljárásokat alakít ki. Az ellenőrzés része továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének, a 
számviteli becslések észszerűségének és a beszámoló általános bemutatásának értékelése.

7. A Számvevőszék úgy véli, hogy az összegyűjtött ellenőrzési bizonyítékok elégségesek és megfelelőek 
megbízhatósági nyilatkozata megalapozásához.

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

8. A Számvevőszék véleménye szerint az Alap éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi 
szabályzata előírásainak, valamint a Tanács által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2015. 
december 31-i pénzügyi helyzetet, a tárgyévi gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

9. A Számvevőszék véleménye szerint a 2015. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

10. A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

11. A Számvevőszék a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó különálló éves jelentésében beszámolt arról, hogy az Alap 
igazgatótanácsa az Europol igazgatótanácsával és a Tanáccsal együtt értékelte az Alap jövőjével kapcsolatos lehetőségeket. 
2015. október 8-án a Tanács az Alap 2016. január 1-jei hatállyal történő megszüntetése mellett döntött. Az Alap eszközeit 
felszámolták és az Alap fennmaradó tevékenységei 2016. január 1-jétől az Europolhoz kerültek át, amely a továbbiakban 
elvégzi a juttatásoknak a nyugdíjasok és korábbi munkatársak igen szűk köre számára történő kifizetését (7). A 
Számvevőszék külön jelentésben fog beszámolni az Alapnak az eszközöket és forrásokat bemutató zárójelentéséről (8).

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

12. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett helyesbítő intézkedésről.

C 449/144 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1.

(6) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 185. cikkének (2) bekezdése.
(7) Az Europol nyugdíjalapjának megszüntetéséről szóló 2015. október 8-i (EU) 2015/1889 tanácsi határozat (HL L 276., 2015.10.21., 

60. o.) 1., 2. és 3. cikke.
(8) Az (EU) 2015/1889 határozat 3. cikkének (3) bekezdése.



A jelentést 2016. szeptember 13-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

elnök 
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MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év A Számvevőszék megjegyzése
A helyesbítő intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/ 
n.a.)

2014

Figyelemfelhívó megjegyzés

A Számvevőszék felhívja a figyelmet az Alap 2014. évi éves 
jelentésének 2.6. és 2.7. megjegyzésére. Az Alap igazgatótanácsa a 
folyamatosság elve alapján állította össze a beszámolót. Ugyanakkor 
várható, hogy 2015-ben sor fog kerülni a legtöbb ma még ki nem 
fizetett nyugdíjjogosultság rendezésére, egy másik nyugdíjrendszerbe 
történő átvitel révén, és hogy 2015. december 31-ére nem marad 
több aktív tag. Az Alap igazgatótanácsa és az Europol igazgatótaná-
csa jelenleg vizsgálja a Tanáccsal együtt az Alap jövőjével 
kapcsolatos lehetőségeket, amelyek közül az egyik az Alap 2015. 
december 31-ét követő felszámolása.

Végrehajtva
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AZ ALAP VÁLASZA

Az Alap tudomásul veszi a Számvevőszék éves beszámolóról szóló jelentését. 
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