
ARUANNE

Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži 
vastusega

(2016/C 449/06)

SISSEJUHATUS

1. Budapestis asuv Euroopa Politseikolledž (edaspidi „kolledž“) asutati nõukogu otsusega 2000/820/JSK, mis tunnistati 
2005. aastal kehtetuks ja asendati nõukogu otsusega 2005/681/JSK (1). Kolledži ülesanne on toimida võrgustikuna ja 
ühendada liikmesriikide politseinike koolitusasutusi, et koolitada politsei vanemametnikke vastavalt ühtsetele standarditele.

2. Tabelis esitatakse kolledži peamised arvandmed (2).

Tabel

Kolledži peamised arvandmed

2014 2015

Eelarve (miljonites eurodes) 8,9 8,8

Töötajate arv seisuga 31. detsember (1) 43 45

(1) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.

Allikas: kolledži edastatud andmed.

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE

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

KINNITAV AVALDUS

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

a) kolledži raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (3) ja eelarve täitmise aruannetest (4) 
31. detsembril 2015. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust.

Juhtkonna kohustused

5. Juhtkond vastutab kolledži raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest ning aastaaruande 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest (5):
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(1) ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
(2) Kolledži pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav kolledži veebisaidil www.cepol.europa.eu.
(3) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõ-

himõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.
(4) Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast.
(5) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) artiklid 39 ja 50.

http://www.cepol.europa.eu


a) juhtkonna kohustused seoses kolledži 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 poolt vastu võetud raamatupidami-
seeskirjadel (6) põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute 
koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud. Kolledž delegeeris need kohustused teenustaseme kokkuleppega 
komisjoni peaarvepidajale. Direktor kiidab kolledži raamatupidamise aastaaruande heaks pärast seda, kui 
peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, 
et omab piisavat kindlust selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab kolledži 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 tagasinõudmiseks.

Audiitori kohustused

6. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule (7) 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 kolledži raamatupidamise aastaaruanne ei 
sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed.

7. 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 
hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute 
mittevastavust Euroopa Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks 
võtab audiitor nimetatud riskide 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. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse 
koostamisel võttis kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd, mis hõlmas kolledži raamatupidamise 
aastaaruande kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 lõikes 4 sätestatud nõuetele (8).

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

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

9. Kontrollikoja hinnangul kajastab kolledži raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt 
kolledži finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning kolledži finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

10. Kontrollikoja hinnangul on kolledži 2015. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.
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(6) Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni 
koostatud rahvusvahelistel avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise Arvestusstan-
dardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS)/rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS).

(7) Delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107.
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).



11. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla.

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA

12. Kolledži eelarve täitmise aruanne on vähem üksikasjalikum kui enamikul teistel ametitel, mis näitab, et ametite 
eelarvearuandluse suunised peaksid selgemad olema.

13. Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli kõrge II jaotises (halduskulud) – 212 456 eurot ehk 
49 % (2014. aastal 383 940 eurot ehk 59 %). Ülekandmiste kõrge määr oli tingitud kolledži ümberpaigutamisest 
Ühendkuningriigist Ungarisse 2014. aasta septembris ja sellega seoses uute teenus- ja tarnelepingute sõlmimise vajadusest. 
Enamik nimetatud üheaastaste lepingute raames pakutavatest teenustest ei olnud veel 2015. aasta lõpuks osutatud.

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

14. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmetest on esitatud lisas.

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)

2012

2011. aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringutest 
summas 1,7 miljonit eurot tühistati 2012. aastal 0,7 miljonit eurot 
(41,2 %). Peamiselt oli selle põhjuseks 2011. aasta toetuslepingute 
alusel hüvitatavate kulude prognoositust väiksem summa (0,44 mil-
jonit eurot ehk 62 % tühistatud ülekandmistest).

Ei kohaldata

2013

2012. aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringutest 
summas 1,7 miljonit eurot tühistati 2013. aastal 0,3 miljonit eurot 
(17,6 %). Peamiselt oli selle põhjuseks 2012. aasta toetuslepingute 
alusel hüvitatavate kulude prognoositust väiksem summa (0,21 mil-
jonit eurot ehk 70 % tühistatud ülekandmistest). See näitab, et 
toetusesaajatelt on vaja koguda aasta lõpus täpsemaid andmeid 
tegelike kulude kohta.

Ei kohaldata

2013

Kolledži värbamismenetlused ei ole ikka veel täielikult läbipaistvad. 
Valikukomisjoni liikmetele mõeldud suunised valikukriteeriumide 
järjepidevaks hindamiseks ei olnud piisavalt selged, erialase 
töökogemuse alased nõuded ei olnud alati kooskõlas kolledži 
personalieeskirjade rakenduseeskirjadega ning värbamismenetlused 
olid puudulikult dokumenteeritud.

Lõpetatud

2014

2013. aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute 
tühistamise määr oli kõrge – 129 828 eurot ehk 15 %, peamiselt 
projekti Matrix tühistamise (15 090 eurot) ning 2013. aasta 
toetuslepingute alusel hüvitatavate kulude prognoositust väiksema 
summa tõttu (57 285 eurot). Projekt Matrix tühistati algetapis, sest 
see ei vastanud põhitegevuse vajadustele. Seda oleks saanud vältida, 
kui kolledž oleks teinud asjakohase kasutajate analüüsi. Toetusku-
lude liiga suureks hindamine näitab, et kolledži toetusesaajatelt tuleb 
koguda täpsemat teavet.

Ei kohaldata

2014

2013. aastasse tehtud kulukohustustega seotud assigneeringute 
ülekandmiste määr oli kõrge II jaotises (halduskulud) – 383 940 
eurot ehk 59 % (2013. aastal 145 414 eurot ehk 30 %). See tulenes 
põhiliselt suurest hulgast tellitud mööblist, IT teenustest ja 
nõutavatest hooldustöödest kolledži uute ruumide jaoks, mis olid 
2014. aasta viimaseks kvartaliks küll tellitud, kuid ei olnud veel 
osutatud/mille eest ei olnud veel makstud (kolledži kolimine 
Budapesti viidi lõpule oktoobris 2014).

Ei kohaldata
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KOLLEDŽI VASTUS

12. Kolledž võtab kontrollikoja märkused teadmiseks. CEPOL, kes kooskõlas raamfinantsmäärusega on peaarvepidaja 
rollis kasutanud Euroopa Komisjoni peaarvepidajat, on arvamusel, et detailsuse eri tase tuleneb komisjoni aruandluse 
tavadest ja soovist vältida kahes eri aruandes suuresti sarnase teabe esitamist. CEPOL toetab komisjon kavatsust koostada 
2016. aasta aruandlusperioodiks asutustele eelarvearuandluse suunised.

13. Kolledž võtab kontrollikoja märkused teadmiseks. II jaotise (halduskulud) ülekandmiste määr on kõrge, kuid 
õigustatud, võttes arvesse lepingute uuendamist ja tasumata arveid aasta lõpus. CEPOL on parandanud eelarvehaldust ning 
teeb kõik, et veelgi suurendada kooskõla finantsmääruses sätestatud eelarve aastasuse põhimõttega. 
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