
SPRAWOZDANIE 

dotyczące sprawozdania finansowego funduszu emerytalnego Europolu za rok budżetowy 2012 
wraz z odpowiedzią Funduszu 

(2013/C 365/25) 

WPROWADZENIE 

1. Fundusz emerytalny Europolu (zwany dalej „Funduszem”, 
inaczej „EPF”) z siedzibą w Hadze został ustanowiony art. 37 
dodatku 6 dawnego regulaminu pracowniczego Europejskiego 
Urzędu Policji z siedzibą w Hadze (Europolu). Przepisy wyko
nawcze dotyczące Funduszu zostały ustanowione aktem Rady 
z dnia 12 marca 1999 r. ( 1 ) i zmienione decyzją Rady 
2011/400/UE ( 2 ). Celem Funduszu jest finansowanie i wypła
canie świadczeń emerytalnych i rentowych pracownikom 
zatrudnionym przez Europol zanim został on przekształcony 
w agencję europejską z dniem 1 stycznia 2010 r. 

INFORMACJE LEŻĄCE U PODSTAW POŚWIADCZENIA WIARY
GODNOŚCI 

2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje 
analityczne procedury kontrolne, bezpośrednie badanie trans
akcji oraz ocenę wewnętrznych mechanizmów kontrolnych 
Funduszu. Elementami uzupełniającymi to podejście są dowody 
uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów (w stosownych 
przypadkach) oraz analiza oświadczeń kierownictwa. 

POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI 

3. Na mocy postanowień art. 287 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej (TFUE) Trybunał zbadał: 

a) roczne sprawozdanie finansowe Funduszu ( 3 ) za rok 
budżetowy zakończony 31 grudnia 2012 r.; jak również 

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw 
tego sprawozdania. 

Zadania kierownictwa 

4. Na mocy art. 33 i 43 rozporządzenia Komisji (WE, 
Euratom) nr 2343/2002 ( 4 ) kierownictwo odpowiada za 
sporządzenie i rzetelną prezentację rocznego sprawozdania 
finansowego Funduszu oraz za legalność i prawidłowość 
transakcji leżących u jego podstaw: 

a) Zadania kierownictwa w zakresie rocznego sprawozdania 
finansowego Funduszu obejmują: zaprojektowanie, 

wdrożenie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej 
umożliwiającego sporządzenie i rzetelną prezentację 
sprawozdania finansowego, które nie zawiera istotnych 
zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem, 
a także stosowanie przyjętych przez Radę zasad rachun
kowości Funduszu ( 5 ) oraz sporządzanie szacunków księ
gowych, które są racjonalne w danych okolicznościach. 
Zarząd Funduszu i dyrektor Europejskiego Urzędu Policji 
zatwierdzają roczne sprawozdanie finansowe Funduszu 
po tym, jak zostanie ono sporządzone przez księgowego 
Funduszu na podstawie wszystkich dostępnych informa
cji. Do sprawozdania finansowego dołączają oni oświad
czenie, w którym stwierdzają między innymi, czy uzys
kali wystarczającą pewność, że daje ono prawdziwy 
i rzetelny obraz sytuacji finansowej Funduszu we wszyst
kich istotnych aspektach. 

b) Zadania kierownictwa w zakresie legalności i prawidło
wości transakcji leżących u podstaw rozliczeń i zgodności 
z zasadą należytego zarządzania finansami obejmują 
zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie skutecznego 
i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej, w tym 
właściwego nadzoru, jak również podejmowanie odpo
wiednich działań w celu zapobiegania nieprawidłowo 
ściom i nadużyciom finansowym oraz – w razie koniecz
ności – wszczynanie postępowań sądowych w celu 
odzyskania nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie 
wykorzystanych środków finansowych. 

Zadania Trybunału 

5. Zadaniem Trybunału jest przedstawienie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ( 6 ), na podstawie przeprowadzonej 
przez siebie kontroli, poświadczenia wiarygodności dotyczą
cego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz 
legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw 
tego sprawozdania. Trybunał przeprowadza kontrolę 
zgodnie z wydanymi przez IFAC Międzynarodowymi Stan
dardami Rewizji Finansowej i kodeksem etyki oraz z Między
narodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli 
wydanymi przez INTOSAI (ISSAI). Zgodnie z tymi standar
dami Trybunał zobowiązany jest zaplanować i przeprowa
dzić kontrolę w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą
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( 1 ) Dokument nr 5397/99 w rejestrze publicznym Rady: http://register. 
consilium.europa.eu/ 

( 2 ) Dz.U. L 179 z 7.7.2011, s. 5. 
( 3 ) Sprawozdanie składa się z bilansu oraz rachunku dochodów i wydat

ków, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej. 
( 4 ) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72. 

( 5 ) Zgodnie z aktem Rady z dnia 12 marca 1999 r. ustanawiającym 
przepisy dotyczące EPF oraz z decyzją Rady z dnia 28 czerwca 
2011 r. zmieniającą ten akt sprawozdanie finansowe przygotowuje 
się zgodnie z holenderskimi zasadami rachunkowości mającymi 
zastosowanie do funduszy emerytalnych, a mianowicie z dyrektywą 
nr 610 holenderskich zasad sprawozdawczości finansowej, oraz 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości. 

( 6 ) Art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

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


pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Funduszu nie 
zawiera istotnych zniekształceń, a leżące u jego podstaw 
transakcje są legalne i prawidłowe. 

6. W ramach kontroli stosuje się procedury mające na 
celu uzyskanie dowodów kontroli potwierdzających kwoty 
i informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym 
oraz legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego 
podstaw. Dobór procedur zależy od osądu kontrolera, 
w tym od oceny ryzyka wystąpienia – w wyniku nadużycia 
lub błędu – istotnego zniekształcenia w rocznym sprawoz
daniu finansowym lub istotnej niezgodności transakcji leżą
cych u podstaw tego sprawozdania z wymogami przepisów 
Unii Europejskiej. W celu zaprojektowania procedur kontroli 
odpowiednich w danych okolicznościach kontroler, doko
nując oceny ryzyka, bierze pod uwagę system kontroli 
wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej 
prezentacji rocznego sprawozdania finansowego oraz 
systemy nadzoru i kontroli wprowadzone celem zapew
nienia legalności i prawidłowości transakcji leżących 
u podstaw tego sprawozdania. Kontrola obejmuje także 
ocenę stosowności przyjętych zasad (polityki) rachunko
wości oraz racjonalności sporządzonych szacunków księgo
wych, a także ocenę ogólnej prezentacji rocznego sprawoz
dania finansowego. 

7. Trybunał uznał, że uzyskane dowody kontroli 
stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania 
poświadczenia wiarygodności. 

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń 

8. W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe 
Funduszu przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych 
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 
2012 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za 
kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regu
laminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przy
jętymi przez Radę. 

Opinia na temat legalności i prawidłowości transakcji 
leżących u podstaw rozliczeń 

9. W opinii Trybunału transakcje leżące u podstaw rocz
nego sprawozdania finansowego Funduszu za rok budże
towy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r. są legalne 
i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach. 

Objaśnienie uzupełniające 

10. Trybunał zwraca uwagę na przypisy 2.6 i 2.7 do 
sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2012. Zarząd 
Funduszu przygotował sprawozdanie finansowe przy zało 
żeniu kontynuacji działalności. Oczekuje się jednak, że 
w 2013 r. większość niewypłaconych jeszcze uprawnień 
emerytalnych zostanie uregulowana poprzez ich przenie
sienie do innego programu emerytalnego oraz że do dnia 
31 grudnia 2014 r. nie będzie już aktywnych uczestników. 
Zarząd Funduszu oraz zarząd Europolu wspólnie z Radą 
analizują obecnie możliwości dotyczące przyszłości Fundu
szu, z których jedną jest jego likwidacja wkrótce po 
31 grudnia 2014 r. 

11. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii 
Trybunału. 

INNE UWAGI 

12. W regulaminie pracowniczym Europolu roczną stopę 
kapitalizacji składek emerytalnych opłacanych przez urzęd
ników ustalono na 3,5 %. Ponieważ składki opłacane są 
miesięcznie, a ich wysokość może się różnić w poszczególnych 
miesiącach, zastosowanie stopy rocznej jest nieprawidłowe 
i należy przyjąć stopę miesięczną. Nie ma to jednak istotnego 
wpływu na roczne sprawozdanie finansowe. 

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z ZESZŁOROCZNYMI 
UWAGAMI 

13. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag 
zgłoszonych przez Trybunał w roku poprzednim przedsta
wiono w załączniku. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Louis GALEA, 
członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 7 października 
2013 r. 

W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
Prezes
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ZAŁĄCZNIK 

Działania podjęte w związku z zeszłorocznymi uwagami 

Rok Uwagi Trybunału 

Działania naprawcze 
(zrealizowane / w trakcie 

realizacji / niepodjęte / 
brak danych lub nie 

dotyczy) 

2011 Trybunał odnotował uchybienia w procedurze wyjścia z Funduszu, ofero
wanej przez Europol swoim pracownikom. Po przekształceniu w agencję 
europejską w 2010 r. Europol poprosił swoich pracowników, którzy przestali 
wnosić składki do Funduszu ( 1 ), o wyjście z Funduszu poprzez przyjęcie 
odprawy lub przeniesienie zgromadzonych uprawnień emerytalnych do 
innego programu emerytalnego (np. do PMO, do krajowego programu emery
talnego, do funduszu prywatnego). Nie wyznaczono jednak terminu na 
podjęcie decyzji przez pracowników. 

zrealizowane 

2011 Na koniec roku Fundusz posiadał aktywa netto w wysokości 16 mln euro, 
z czego 15,98 mln euro trzymane było w jednym banku. 

zrealizowane 

2011 Zarząd nie przygotował jeszcze procedur corocznej weryfikacji uprawnień 
emerytów, obejmującej wykazanie, że emeryt nadal żyje. W 2011 r. na 
sześć osób, które pobierały wówczas świadczenia emerytalne, a które popro
szono o potwierdzenie miejsca swojego zamieszkania, odpowiedziała tylko 
jedna. 

zrealizowane 

( 1 ) Obecnie podlegających regulaminowi pracowniczemu UE.
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ODPOWIEDŹ FUNDUSZU EMERYTALNEGO EUROPOLU 

12. Europol przyjmuje do wiadomości uwagę ETO. Różnicę 1 euro na 10 000 euro potwierdzonych 
praw emerytalnych (po stronie funduszu emerytalnego Europolu, a nie beneficjentów) uznano za mającą 
niewielkie znaczenie. Do dnia 31 grudnia 2014 r. ostatni czynny uczestnik ma opuścić fundusz emerytalny 
Europolu. W związku z powyższym korekty nie zostaną wdrożone, co potwierdził zarząd funduszu 
emerytalnego Europolu.
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