
SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2015 spolu 
s odpoveďou akadémie

(2016/C 449/06)

ÚVOD

1. Európska policajná akadémia (ďalej len „akadémia“ známa tiež ako „CEPOL“), so sídlom v Budapešti, bola zriadená 
rozhodnutím Rady 2000/820/SVV, ktoré bolo v roku 2005 zrušené a nahradené rozhodnutím Rady 2005/681/SVV (1). 
Úlohou akadémie je pôsobiť ako sieť spájajúca národné policajné inštitúcie odbornej prípravy v členských štátoch s cieľom 
zabezpečiť odbornú prípravu vyšších príslušníkov polície na základe spoločne prijatých zásad.

2. V tabuľke sú uvedené hlavné údaje o akadémii (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o akadémii

2014 2015

Rozpočet (mil. EUR) 8,8 8,8

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (1) 43 45

(1) Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: informácie poskytnuté akadémiou,

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie 
kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly akadémie. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza 
vyhlásení vedenia.

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI

4. Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Dvor audítorov kontroloval:

a) ročnú účtovnú závierku akadémie, ktorá pozostáva z finančných výkazov (3) a výkazov o plnení rozpočtu (4) 
za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2015,

b) a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

Zodpovednosť vedenia

5. Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej závierky akadémie a za zákonnosť 
a riadnosť príslušných operácií (5):
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(1) Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, p. 63.
(2) Viac informácií o právomociach a činnostiach akadémie je dostupných na jej webovej stránke: www.cepol.europa.eu.
(3) Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad 

hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.
(4) Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy k nemu.
(5) Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

http://www.cepol.europa.eu/


a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou akadémie zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie 
systému vnútornej kontroly relevantného pre zostavenie a verné predloženie finančných výkazov, v ktorých sa 
nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných účtovných 
postupov na základe účtovných pravidiel prijatých účtovníkom Komisie (6) a účtovné odhady, ktoré sú za daných 
okolností primerané. Akadémia delegovala tieto povinnosti na účtovníka Komisie prostredníctvom dohody o úrovni 
poskytovaných služieb. Riaditeľ schvaľuje ročnú účtovnú závierku akadémie po jej zostavení účtovníkom akadémie 
na základe všetkých dostupných informácií, a po priložení poznámky k účtovnej závierke, v ktorej účtovník okrem 
iného vyhlasuje, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných 
hľadísk finančnú situáciu akadémie.

b) Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií a dodržiavaním zásady riadneho 
finančného hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie účinného a efektívneho systému vnútornej kontroly, 
ktorý tvorí primeraný dohľad a náležité opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a v prípade potreby 
právne konanie na spätné získanie nesprávne vyplatených alebo využitých finančných prostriedkov.

Zodpovednosť audítora

6. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť Európskemu parlamentu a Rade (7) vyhlásenie 
o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Dvor 
audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a etickým kódexom IFAC 
a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa týchto štandardov je Dvor audítorov 
povinný naplánovať a vykonať audit tak, aby získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka akadémie neobsahuje 
významné nesprávnosti a že príslušné operácie sú zákonné a riadne.

7. Dvor audítorov pri audite postupuje tak, aby získal audítorské dôkazy o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako 
aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko 
významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či v príslušných operáciách došlo k závažnému porušeniu 
právneho rámca Európskej únie, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor zohľadňuje 
vnútornú kontrolu, ktorá je relevantná pre zostavenie a verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu 
a kontroly, ktoré sú implementované na zaistenie zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností. Audit tiež obsahuje hodnotenie vhodnosti uplatnených účtovných 
postupov a primeranosti účtovných odhadov, ako aj hodnotenie predloženia účtovnej závierky ako celku. Pri 
vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti Dvor audítorov zohľadnil audítorskú prácu nezávislého externého 
audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou akadémie v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách EÚ (8).

8. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské dôkazy pre svoje vyhlásenie 
o vierohodnosti.

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

9. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka akadémie vyjadruje verne zo všetkých významných 
hľadísk jej finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jej operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok 
v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník 
Komisie.

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou

10. Podľa názoru Dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa 
k 31. decembru 2015 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.
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(6) Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných účtovných štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) 
vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov, prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch (IAS)/medzinárodných 
štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy.

(7) Článok 107 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013.
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).



11. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

12. Kontrolovaná správa akadémie o plnení rozpočtu sa líši úrovňou podrobností poskytnutých väčšinou ostatných 
agentúr, čo poukazuje na potrebu jasných usmernení v oblasti predkladania správ o plnení rozpočtu agentúr.

13. Miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov je vysoká v prípade hlavy II (administratívne výdavky) 
a predstavuje 212 456 EUR, teda 49 % (2014: 383 940 EUR, t. j. 59 %). Vzniklo to v dôsledku premiestnenia akadémie 
zo Spojeného kráľovstva do Maďarska v septembri 2014 a následnej potreby začať nové zákazky na poskytnutie služieb 
a zákazky na dodanie tovaru. Väčšina obstaraných služieb v rámci týchto ročných zákaziek nebola poskytnutá do konca 
roka 2015.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

14. Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúceho roka je 
uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 13. septembra 2016.

Za Dvor audítorov

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

predseda 
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PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok Pripomienka Dvora audítorov
Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Nedokončené/ 
Nevzťahuje sa)

2012

Z rozpočtových prostriedkov vo výške 1,7 mil. EUR, ktoré boli 
prenesené z roku 2011, bolo 0,7 mil. EUR (41,2 %) zrušených 
v roku 2012. Bolo to najmä pre nižšie ako odhadované náklady, 
ktoré sa majú uhradiť v rámci dohôd o grante za rok 2011 (0,44 mil. 
EUR alebo 62 % zrušených prenesených prostriedkov).

nevzťahuje sa

2013

Z rozpočtových prostriedkov vo výške 1,7 mil. EUR, ktoré boli 
prenesené z roku 2012, bolo 0,3 mil. EUR (17,6 %) zrušených 
v roku 2013. Táto situácia vznikla najmä v dôsledku nižších 
nákladov, než sa plánovalo, ktoré mali byť preplatené v rámci dohôd 
o grante za rok 2012 (0,21 mil. EUR alebo 70 % zrušených 
prenesených rozpočtových prostriedkov), čo naznačuje, že je nutné 
získavať od príjemcov na konci roka presnejšie údaje o skutočných 
vzniknutých nákladoch.

nevzťahuje sa

2013

Postupy prijímania zamestnancov akadémie stále nie sú úplne 
transparentné. Usmernenia pre členov výberových komisií týkajúce 
sa konzistentného hodnotenia výberových kritérií neboli dostatočne 
jasné; požiadavky na odborné skúsenosti neboli vždy v súlade 
s vykonávacími pravidlami k služobnému poriadku akadémie 
a dokumentácia týkajúca sa prijímania zamestnancov nebola 
kompletná.

dokončené

2014

Miera zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov prenesená 
z roku 2013 bola vysoká a dosahovala 129 828 EUR (15 %), 
predovšetkým pre zrušenie projektu Matrix (15 090 EUR) a nižšie 
výdavky oproti plánovaným, ktoré sa mali preplatiť v rámci dohôd 
o grante za rok 2013 (57 285 EUR). Projekt Matrix bol zrušený 
v úvodnej fáze, pretože nespĺňal prevádzkové potreby. Tejto situácii 
sa dalo predísť, keby akadémia bola vykonala riadnu analýzu 
používateľov. Nadhodnotenie nákladov na granty naznačuje, 
že akadémia potrebuje od príjemcov získavať presnejšie informácie.

nevzťahuje sa

2014

Prenesené viazané rozpočtové prostriedky sú vysoké v prípade 
hlavy II (administratívne výdavky), kde dosahujú 383 940 EUR, teda 
59 % (2013: 145 414 EUR, t. j. 30 %). Z veľkej časti to bolo 
spôsobené vysokým objemom nábytku a IT zariadenia a potrebnou 
údržbou nových priestorov akadémie, ktoré boli objednané, ale ešte 
neboli dodané a/alebo zaplatené v poslednom štvrťroku 2014 
(akadémia sa kompletne presťahovala do Budapešti v októbri 2014).

nevzťahuje sa
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ODPOVEĎ AKADÉMIE

12. Akadémia vzala na vedomie pripomienky Dvora audítorov. V súlade s ustanoveniami rámcového nariadenia 
o rozpočtových pravidlách akadémia CEPOL externalizovala funkciu účtovníka na účtovníka Európskej komisie a domnieva 
sa, že detailnosť správy sa orientuje na postupoch výkazníctva Komisie, čím sa predchádza duplicite informácií v dvoch 
rôznych správach. CEPOL podporuje Komisiu v jej zámere vypracovať usmernenia k rozpočtovému výkazníctvu agentúr 
pre účtovnú závierku 2016.

13. Akadémia vzala na vedomie pripomienky Dvora audítorov. Miera prenesených viazaných rozpočtových 
prostriedkov je vysoká v prípade hlavy II (administratívne výdavky), ale oprávnená vzhľadom na predlžovanie zmlúv, 
resp. neuhradené faktúry ku koncu roka. Akadémia zlepšila svoje rozpočtové hospodárenie a zaväzuje sa aj naďalej 
dodržiavať zásadu ročnej platnosti rozpočtu, ktorá je stanovená v nariadení o rozpočtových pravidlách. 
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