
POROČILO

o zaključnem računu Pokojninskega sklada Europola za proračunsko leto 2015 z odgovorom Sklada

(2016/C 449/26)

UVOD

1. Pokojninski sklad Europola (v nadaljnjem besedilu: Sklad ali EPF) s sedežem v Haagu je bil ustanovljen s členom 37 
Dodatka 6 k nekdanjim kadrovskim predpisom Evropskega policijskega urada (Europol) v Haagu. Izvedbena pravila Sklada 
so bila določena 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. S 1. januarjem 2016 je bil Sklad razpuščen (glej odstavek 11).

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 in analizo poslovodskih 
predstavitev.

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI

3. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) revidiralo:

(a) zaključni račun Sklada (3) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ter

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom.

Odgovornost poslovodstva

4. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa Sklada ter za zakonitost in 
pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom (4):

(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Sklada vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema 
notranjih kontrol, ki se uporablja za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno 
napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, uporabo računovodskih pravil Sklada, ki jih je sprejel Svet (5), in pripravo 
okoliščinam primernih računovodskih ocen. Upravni odbor Sklada in direktor Europola odobrita zaključni račun, 
potem ko ga računovodja Sklada pripravi na podlagi vseh razpoložljivih informacij. Napišeta tudi pojasnilo, 
priloženo zaključnemu računu, v katerem med drugim izjavljata, da sta pridobila razumno zagotovilo, da je zaključni 
račun v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega položaja Sklada;

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, povezanih z zaključnim računom, in 
skladnostjo z načelom dobrega finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje uspešnega in 
učinkovitega sistema notranjih kontrol, ki zajema ustrezen nadzor in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti 
in goljufij ter po potrebi sodne postopke za izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih sredstev.
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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) Ta zajema bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz denarnih tokov in pojasnila.
(4) Člena 33 in 43 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 (UL L 357, 31.12.2002, str. 72).
(5) 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 so računovodski izkazi pripravljeni 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.

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


Revizorjeva odgovornost

5. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu predloži izjavo o zanesljivosti 
zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij (6). 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 je zaključni račun Sklada brez pomembno napačnih navedb in da so z njim povezane transakcije zakonite 
in pravilne.

6. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, ki temelji na oceni 
tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu ter pomembne neskladnosti med z njim povezanimi 
transakcijami in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, 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 zaključnega računa, ter 
nadzorne in kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se 
pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. Med revizijo se tudi ovrednotijo primernost računovodskih 
usmeritev, sprejemljivost računovodskih ocen in celotna predstavitev zaključnega računa.

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

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

8. Po mnenju Sodišča zaključni račun Sklada v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj 
na dan 31. decembra 2015 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami 
njegove finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel Svet.

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom

9. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z zaključnim računom za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2015, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.

10. Zaradi naslednje pripombe mnenji Sodišča nista vprašljivi.

DRUGE PRIPOMBE

11. Sodišče je v specifičnem letnem poročilu za proračunsko leto 2014 poročalo, da sta odbor Sklada in upravni odbor 
Europola skupaj s Svetom ocenjevala možnosti za prihodnost Sklada. 8. oktobra 2015 se je Svet odločil, da bo 
s 1. januarjem 2016 razpustil Sklad. Sredstva Sklada so bila unovčena, njegove preostale dejavnosti pa s 1. januarjem 2016 
prenesene na Europol, ki bo odgovoren za izplačevanje dajatev zelo majhnemu številu upokojencev in nekdanjih članov 
osebja (7). Sodišče bo ločeno poročalo o končnem poročilu Sklada, v katerem je prikazano stanje sredstev in obveznosti 
Sklada (8).

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

12. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.
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(6) Člen 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).
(7) Členi 1, 2 in 3 Sklepa Sveta (EU) 2015/1889 z dne 8. oktobra 2015 o razpustitvi pokojninskega sklada Europola (UL L 276, 

21.10.2015, str. 60).
(8) Člen 3(3) Uredbe (EU) 2015/1889.



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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PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2014

Poudarjena zadeva

Sodišče opozarja na opombi 2.6 in 2.7 k letnemu poročilu Sklada za 
leto 2014. Upravni odbor Sklada je računovodske izkaze pripravil na 
podlagi načela delujočega podjetja. Vendar se pričakuje, da bo 
leta 2015 večina še neizplačanih pokojninskih pravic poravnana 
s prenosom v drug sistem pokojninskega zavarovanja in da po 
31. decembru 2015 ne bo več aktivnih udeležencev. Odbor Sklada 
in upravni odbor Europola sedaj skupaj s Svetom ocenjujeta 
možnosti za prihodnost Sklada, med katerimi je tudi likvidacija 
kmalu po 31. decembru 2015.

zaključen
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ODGOVOR SKLADA

Sklad se je seznanil s poročilom Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih. 
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