
ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2015 година, 
придружен от отговора на Колежа

(2016/C 449/06)

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Европейският полицейски колеж (наричан по-нататък „Колежът“, известен още като „CEPOL“) със седалище 
в Будапеща е създаден с Решение 2000/820/ПВР на Съвета, отменено и заменено през 2005 г. с Решение 2005/681/ПВР на 
Съвета (1). Задачата на Колежа е да функционира като мрежа, свързваща националните институти за обучение в държавите 
членки, с цел предоставяне на обучение на старши полицейски служители въз основа на общи стандарти.

2. В таблицата са представени основни данни за Колежа (2).

Таблица

Основни данни за Колежа

2014 г. 2015 г.

Бюджет (в млн. евро) 8,9 8,8

Общ брой служители към 31 декември (1) 43 45

(1) Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Колежа.

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на 
ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Колежа. Използвани са също така доказателства, получени от 
дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

4. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Сметната палата 
извърши одит на:

а) годишните отчети на Колежа, които се състоят от финансови отчети (3) и отчети за изпълнението на бюджета (4) за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2015 година, и

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети.

Отговорност на ръководството

5. Ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на годишните отчети на Колежа, както и за 
законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (5):
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(1) ОВ L 256, 1.10.2005г, стр. 63.
(2) Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Колежа може да се намери на неговия уебсайт: www.cepol. 

europa.eu.
(3) Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените 

в нетните активи и обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.
(4) Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него.
(5) Членове 39 и 50 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

www.cepol.europa.eu
www.cepol.europa.eu


а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети на Колежа включват: разработване, въвеждане 
и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и вярното представяне на финансовите 
отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки; 
подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики въз основа на счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията (6); изготвяне на счетоводни разчети в съответствие с конкретните обстоятелства. Колежът е 
делегирал тези отговорности на отговорния счетоводител на Комисията посредством споразумение за предоставяне на 
услуги. Директорът одобрява годишните отчети на Колежа, след като отговорният счетоводител ги е изготвил въз 
основа на цялата налична информация и е съставил служебна бележка, съпътстваща отчетите, в която наред с другото 
декларира наличието на достатъчна увереност относно вярното и точното представяне на финансовото състояние на 
Колежа във всички съществени аспекти.

б) Отговорностите на ръководството по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 
операции, както и по отношение на съответствието им с принципа на доброто финансово управление, се състоят 
в разработване, въвеждане и поддържане на ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, осигуряваща адекватно 
наблюдение и подходящи мерки за предотвратяване на нередности и измами, и ако е необходимо — правни действия 
за възстановяване на неправомерно изплатени или използвани средства.

Отговорност на одитора

6. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да представи на Европейския парламент и на 
Съвета (7) декларация за достоверност относно надеждността на годишните отчети, както и относно законосъобразността 
и редовността на свързаните с тях операции. Сметната палата извършва своя одит в съответствие с международните одитни 
стандарти и етичните кодекси на Международната федерация на счетоводителите (МФС) и международните стандарти на 
ИНТОСАЙ (МСВОИ). Съгласно тези стандарти Сметната палата следва да планира и извършва одита по такъв начин, че да 
получи достатъчна увереност, че годишните отчети на Колежа не съдържат съществени неточности, както и че свързаните 
с тях операции са законосъобразни и редовни.

7. Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите 
суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции. Избраните 
процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите 
или съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали 
това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният 
контрол, отнасящ се до изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и системите за наблюдение и контрол, 
въведени с цел осигуряване на законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите операции, и се разработват 
подходящи за обстоятелствата одитни процедури. Одитът на Сметната палата включва също така оценка на уместността на 
използваните счетоводни политики и основателността на направените счетоводни разчети, както и оценка на цялостното 
представяне на отчетите. При изготвянето на доклада и на декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид 
резултатите от одита на отчетите на Колежа, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 
от Финансовия регламент на ЕС (8).

8. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и подходящи като база за изготвяне на 
нейната декларация за достоверност.

Становище относно надеждността на отчетите

9. Сметната палата счита, че годишните отчети на Колежа дават вярна представа във всички съществени аспекти за 
неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци 
за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Колежа 
и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията.

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

10. Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 
31 декември 2015 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

1.12.2016 г. BG Официален вестник на Европейския съюз C 449/37

(6) Счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията, се основават на международните счетоводни стандарти за 
публичния сектор (МССПС), издадени от Международната федерация на счетоводителите, или, където е приложимо, на 
международните счетоводни стандарти (МСС)/международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета по 
международни счетоводни стандарти.

(7) Член 107 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.
(8) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).



11. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

12. Одитираният доклад на Колежа относно изпълнението на бюджета се различава в нивото на детайлност от това на 
повечето други агенции. Това показва необходимост от ясни насоки относно бюджетното отчитане на агенциите.

13. Размерът на пренесените бюджетни кредити за поемане на задължения е висок за дял II (административни 
разходи) — 212 456 евро, или 49 % (2014 г. — 383 940 евро, или 59 %). Това е в резултат от преместването през 2014 г. 
на Колежа от Обединеното кралство в Унгария и последващата необходимост от сключване на нови договори за услуги 
и доставки. По-голямата част от услугите съгласно тези годишни договори не са били предоставени до края на 2015 г.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

14. В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от 
предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член 
на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 13 септември 2016 г.

За Сметната палата

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните 
действия

(Завършени/Текущи/Предстоящи/ Няма 
данни)

2012

От общо 1,7 млн. евро пренесени от 2011 г. бюджетни кредити, за 
които са поети задължения, 0,7 млн. евро (41,2 %) са отменени през 
2012 г. Това се дължи основно на по-ниските от предвиденото 
разходи, подлежащи на възстановяване по споразуменията за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 2011 г. (0,44 млн. 
евро или 62 % от отменените преноси).

Няма данни

2013

От общо 1,7 млн. евро бюджетни кредити, за които са поети 
задължения, пренесени от 2012 г., 0,3 млн. евро (17,6 %) са 
отменени през 2013 г. Това се дължи основно на по-ниските от 
предвиденото разходи, подлежащи на възстановяване по споразуме-
нията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 2012 г. 
(0,21 млн. евро или 70 % от отменените пренесени кредити) 
и показва нуждата от получаване на по-точна информация от 
бенефициентите в края на годината за реално извършените разходи.

Няма данни

2013

Процедурите на Колежа за набиране на персонал все още не са 
напълно прозрачни. Насоките за членовете на комисиите за подбор 
относно последователното оценяване на критериите за подбор не са 
били достатъчно ясни. Изискванията по отношение на професио-
налния опит не са съответствали винаги на правилата за прилагане на 
Правилника за персонала на Колежа, а документацията за набирането 
на персонал е била непълна.

Завършени

2014

Нивото на отменените пренесени от 2013 година кредити, за които 
са поети задължения, е високо — 129 828 евро (15 %). Това се 
дължи предимно на отмяната на проект „Матрица“ (15 090 евро) 
и на по-ниските от предвиденото разходи, подлежащи на възстано-
вяване по споразуменията за безвъзмездна финансова помощ от 
2013 г. (57 285 евро). Проектът „Матрица“ е отменен в началната си 
фаза, защото не е отговарял на оперативните нужди. Това е можело 
да бъде избегнато, ако Колежът е бил извършил необходимия 
потребителски анализ. Завишаването на разходите по безвъзмездната 
финансова помощ показва нуждата от получаване на по-точна 
информация от бенефициентите на Колежа.

Няма данни

2014

Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети 
задължения, е висок за дял II (административни разходи) — 
383 940 евро, или 59 % (2013 г. — 145 414 евро, или 30 %). Това 
до голяма степен се дължи на необходимата поддръжка за новата 
сграда на Колежа и на големия обем обзавеждане и ИТ оборудване, 
които са били поръчани, но не са доставени и/или заплатени през 
последното тримесечие на 2014 г. (Колежът е приключил 
преместването си в Будапеща през октомври 2014 г.).

Няма данни
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ОТГОВОР НА КОЛЕЖА

12. Колежът взе под внимание коментарите на Палатата. CEPOL, която съгласно предложенията в рамковия финансов 
регламент е възложила функцията на счетоводител на счетоводителя на Европейската комисия, смята, че разликата в степента 
на подробност се дължи на практиките на Комисията за отчитане и има за цел да се избегне наличието на до голяма степен 
сходна информация в два различни отчета. CEPOL подкрепя намерението на Комисията да изготви насоки за агенциите 
относно отчитането на изпълнението на бюджета за 2016 г.

13. Колежът взе под внимание коментарите на Палатата. Размерът на пренесените бюджетни кредити за дял II 
(административни разходи) е голям, но се обяснява с подновяването на договорите и неплатените фактури към края на 
годината. CEPOL подобри бюджетното управление и се ангажира да продължава да спазва бюджетния принцип на 
ежегодност, предвиден във финансовия регламент. 
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