
RAPPORT

om årsredovisningen för Europols pensionsfond för budgetåret 2015 med fondens svar

(2016/C 449/26)

INLEDNING

1. Europols pensionsfond (nedan kallad fonden) ligger i Haag och inrättades genom artikel 37 i bilaga 6 till de tidigare 
tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europeiska polisbyrån i Haag (Europol). Regler för genomförandet av fonden 
fastställdes 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. 
Fonden upplöstes den 1 januari 2016 (se punkt 11).

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 och en analys av 
uttalanden från ledningen.

REVISIONSFÖRKLARING

3. Revisionsrätten har i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt granskat

a) fondens årsredovisning (3) för det budgetår som slutade den 31 december 2015,

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna.

Ledningens ansvar

4. Ledningen har ansvaret för att upprätta en årsredovisning för fonden som ger en rättvisande bild och för att de 
underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta (4):

a) I ledningens ansvar för fondens årsredovisning ingår att utforma, införa och upprätthålla de system för internkontroll 
som krävs för upprättandet av slutliga räkenskaper 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 (5) och göra uppskattningar i redovisningen som är rimliga med hänsyn till omständigheterna. Fondens styrelse 
och direktören för Europeiska polisbyrån godkänner fondens årsredovisning efter det att fondens räkenskapsförare har 
upprättat den på grundval av all tillgänglig information. De upprättar även en not till årsredovisningen där de bland 
annat förklarar att de har uppnått rimlig säkerhet om att den ger en i alla väsentliga avseenden sann och rättvisande 
bild av fondens finansiella ställning.

b) Ledningens ansvar när det gäller de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och efterlevnaden av 
principen om sund ekonomisk förvaltning består i att utforma, införa och upprätthålla ett ändamålsenligt och 
effektivt system för internkontroll som innefattar en tillfredsställande övervakning och lämpliga åtgärder för att 
förebygga oriktigheter och oegentligheter och, vid behov, rättsliga förfaranden för att kräva tillbaka belopp som 
betalats ut eller använts felaktigt.
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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) Här ingår balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen och förklarande noter.
(4) Artiklarna 33 och 43 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72).
(5) 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).

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


Revisorns ansvar

5. Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring till Europaparlamentet och rådet (6) om årsredovisningens 
tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. 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 fondens årsredovisning innehåller väsentliga felaktigheter och 
huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

6. Revisionen innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i 
räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska vidtas, bland annat genom att bedöma riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för 
att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte uppfyller kraven i Europeiska unionens rättsliga ram, 
vare sig det beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av internkontrollen som 
krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och de system för övervakning och kontroll som ska 
garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och utformar granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna. Revisionen inbegriper också en utvärdering av redovisnings-
principernas ändamålsenlighet, rimligheten i uppskattningarna i redovisningen och den övergripande presentationen i 
räkenskaperna.

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

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

8. Revisionsrätten anser att fondens årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av fondens 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som 
slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i fondens budgetförordning och de redovisningsregler som antagits 
av rådet.

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

9. Revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för det budgetår som slutade 
den 31 december 2015 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

10. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalanden.

ÖVRIGA KOMMENTARER

11. I sin särskilda årsrapport för budgetåret 2014 rapporterade revisionsrätten att fondens styrelse och Europols styrelse 
höll på att tillsammans med rådet överväga olika alternativ för fondens framtid. Den 8 oktober 2015 beslutade rådet att 
fonden ska upplösas den 1 januari 2016. Fondens tillgångar har avvecklats och fondens återstående verksamhet har sedan 
den 1 januari 2016 förts över till Europol som får ansvaret för att verkställa utbetalningar av förmåner till en mycket 
begränsad population av pensionärer och tidigare anställda (7). Revisionsrätten kommer att rapportera separat om fondens 
slutrapport som visar tillgångar och åtaganden (8).

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

12. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från 
tidigare år finns i bilagan.

C 449/144 SV Europeiska unionens officiella tidning 1.12.2016

(6) Artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
(7) Artiklarna 1, 2 och 3 i rådets beslut (EU) 2015/1889 av den 8 oktober 2015 om upplösning av Europols pensionsfond (EUT L 276, 

21.10.2015, s. 60).
(8) Artikel 3.3 i beslut (EU) 2015/1889.



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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BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt)

2014

Upplysningar av särskild betydelse

Revisionsrätten hänvisar till noterna 2.6 och 2.7 till fondens 
årsrapport 2014. Fondens styrelse har upprättat räkenskaperna 
enligt fortlevnadsprincipen. Fonden planerar emellertid att under 
2015 reglera merparten av de ännu inte utbetalade pensions-
rättigheterna genom en överföring till ett annat pensionssystem, och 
den 31 december 2015 kommer det inte att finnas några aktiva 
deltagare. Fondens styrelse och Europols styrelse överväger tillsam-
mans med rådet för närvarande olika alternativ för fondens framtid, 
varav ett är avveckling kort efter den 31 december 2015.

Har genomförts
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FONDENS SVAR

Fonden har noterat revisionsrätten rapport om årsredovisningen. 
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