
RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2015 med byråns svar

(2016/C 449/32)

INLEDNING

1. Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu- 
LISA) (nedan kallad byrån) ligger i Tallinn, Strasbourg och Sankt Johann im Pongau och inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 (1). Byråns huvudfunktion är att sköta den operativa 
förvaltningen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), informationssystemet för viseringar (VIS) 
och Eurodac.

2. Tabellen nedan visar nyckeltal för byrån (2).

Tabell

Nyckeltal för byrån

2014 2015

Budget (miljoner euro) (1) 64,9 71,7

Personalstyrka totalt den 31 december (2) 129 134

(1) Budgetsiffrorna bygger på betalningsbemyndiganden.
(2) Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från byrån.

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en 
bedömning av nyckelkontroller i byråns system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från 
andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

REVISIONSFÖRKLARING

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

a) byråns årsredovisning, som består av räkenskaperna (3) och rapporterna om budgetgenomförandet (4) för det budgetår 
som slutade den 31 december 2015,

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

Ledningens ansvar

5. Ledningen har ansvaret för att upprätta en årsredovisning för byrån som ger en rättvisande bild och för att de 
underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta (5):
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(1) EUT L 286, 1.11.2011, s. 1.
(2) Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på byråns webbplats: www.eulisa.europa.eu
(3) Här ingår balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en 

sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.
(4) Här ingår sammanställningen av resultatet av budgetgenomförandet med bilaga.
(5) Artiklarna 39 och 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

http://www.eulisa.europa.eu/


a) I ledningens ansvar för byråns årsredovisning ingår att utforma, införa och upprätthålla de system för internkontroll 
som krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel, välja och tillämpa ändamålsenliga redovisningsprinciper 
utifrån de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare (6) och göra uppskattningar i 
redovisningen som är rimliga med hänsyn till omständigheterna. Den verkställande direktören godkänner byråns 
årsredovisning efter det att räkenskapsföraren har upprättat den på grundval av all tillgänglig information tillsammans 
med en not till årsredovisningen där han eller hon bland annat förklarar att han eller hon har uppnått rimlig säkerhet 
om att den ger en i alla väsentliga avseenden sann och rättvisande bild av byråns 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.

Revisorns ansvar

6. Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring till Europaparlamentet och rådet (7) 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 byråns årsredovisning innehåller väsentliga felaktigheter och 
huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

7. 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. När revisionsrätten upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade den det revisionsarbete 
som den oberoende externa revisorn utfört avseende byråns räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s 
budgetförordning (8).

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

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

9. Revisionsrätten anser att byråns årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av byråns 
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 byråns budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av 
kommissionens räkenskapsförare.

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

10. 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.

11. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalanden.
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(6) De redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare bygger på de internationella redovisningsstandarderna för 
den offentliga sektorn (Ipsas) som ges ut av Internationella revisorsförbundet Ifac eller, när så är lämpligt, på de internationella 
redovisningsstandarderna International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) som ges ut av 
International Accounting Standards Board (IASB).

(7) Artikel 107 i den delegerade förordningen (EU) nr 1271/2013.
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).



KOMMENTARER OM TRANSAKTIONERNAS LAGLIGHET OCH KORREKTHET

12. Byrån ingick ett ramavtal på två miljoner euro för upphandlingstjänster från en entreprenör (upphandlingstjänster) 
beträffande utbildnings-, coachnings- och undervisningstjänster från tredjepartsleverantörer (utbildningstjänster). 
Entreprenören hittar lämpliga utbildningstjänster till varje specifik förfrågan och lämnar en offert för utbildningstjänsterna 
och tar en avgift för upphandlingstjänsten (påslag). I ramavtalet sägs dock ingenting om att upphandlingstjänsterna ska följa 
upphandlingsbestämmelserna i byråns finansiella bestämmelser. Det betyder att den aktuella processen för inlämning av 
offerter som byrån ska godkänna inte garanterar att de upphandlade tjänsterna uppfyller alla krav i de finansiella 
bestämmelserna.

13. Uppmaningen att lämna intresseanmälan och förhandsurvalet av sökande som ville delta i ett förhandlat förfarande 
med ett uppskattat värde på 20 miljoner euro gjordes utan någon delegering från utanordnaren.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

14. De gjorda åtaganden som fördes över inom avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 9 miljoner euro eller 
50 % av de totala åtagandena (2014: 15 miljoner euro eller 87 %). Överföringarna gäller främst ett stort kontrakt för 
utbyggnaden av byråns byggnad i Strasbourg (4,6 miljoner euro) och tjänster som tillhandahålls enligt fleråriga kontrakt.

15. Man har fortfarande inte kommit överens med de länder som deltar i Schengensamarbetet (Schweiz, Liechtenstein, 
Island och Norge) om detaljerade regler för dessa länders deltagande i byråns arbete, bland annat bestämmelser om 
rösträtter och ländernas bidrag till byråns budget. I brist på sådana regler bidrar de länder som deltar i Schengensamarbetet 
till avdelning III (driftsutgifter) i byråns budget i enlighet med en bestämmelse i associeringsavtalen med EU. De bidrar dock 
ännu inte till verksamheterna inom avdelningarna I och II (löner och andra administrativa utgifter) i byråns budget.

ÖVRIGA KOMMENTARER

16. De granskade upphandlingsförfarandena visar att byrån ingick kontraktsöverenskommelser eller deltog i 
förhandlingar med en enda entreprenör utan att exakt definiera vilka tjänster som efterfrågades. Detta begränsar 
konkurrensen och ökar beroendet av entreprenören. Byrån bör ingå kontrakt med flera leverantörer eller om möjligt 
definiera de tjänster som krävs mer exakt.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

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

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)

2013 De materiella anläggningstillgångarna är inte försäkrade, utom 
lokalerna i Tallinn som är brandförsäkrade mot flera olika risker. Har genomförts

2013

Enligt förordningen om inrättande av byrån måste de länder som har 
åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen 
av Schengenregelverket och Eurodac-relaterade åtgärder bidra till 
byråns budget. Trots att de länder som deltar i Schengensamarbetet 
använde de system som förvaltades av byrån 2013, pågick ännu 
kommissionens förhandlingar.

Pågår (1)

2014

Upplysningar av särskild betydelse för räkenskapernas tillförlitlighet

Utan att det påverkar uttalandet i punkt 8 vill revisionsrätten 
uppmärksamma värderingen av Schengens informationssystem 
(SIS II), Informationssystemet för viseringar (VIS) och Europeiska 
fingeravtrycksdatabasen Eurodac (system) i byråns räkenskaper. Den 
operativa förvaltningen av systemen är byråns huvuduppgift. Då det 
saknas tillförlitlig och fullständig information om de totala 
utvecklingskostnaderna för systemen bokförs de i byråns räken-
skaper till sitt bokförda värde efter avskrivningar enligt kommissio-
nens räkenskaper och uppdateras vid årets slut (cirka 
6,6 miljoner euro det datum då överföringen gjordes och 2,1 miljo-
ner euro den 31 december 2014) (2). Dessa värden gäller främst 
datorutrustning och standardprogramvarukomponenter och inbe-
griper inte kostnader för programvaruutveckling (se not 6.3.1 till 
byråns årsredovisning).

Pågår

2014

Av de 6,6 miljoner euro i gjorda åtaganden inom avdelningarna I 
(personalutgifter) och II (administrativa utgifter) som fördes över 
från 2013 till 2014 förföll 1,7 miljoner euro (26 %) 2014, vilket 
visar att budgetbehoven överskattades i slutet av 2013.

Ej tillämpligt
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År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

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

2014

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till 2015 var mycket stor 
inom avdelning II (administrativa utgifter) – 15 miljoner euro eller 
87 % (2013: 6 miljoner euro eller 79 %). Dessa överföringar berodde 
främst på försenade upphandlingar för utbyggnaden och renove-
ringen av byråns lokaler i Strasbourg. Överföringarna av gjorda 
åtaganden var också stora inom avdelning III (driftsutgifter) – 
24,5 miljoner euro eller 85 % (2013: jämförbara uppgifter saknas), 
framför allt när det gällde fleråriga kontrakt för underhåll av it- 
systemen. Den stora andelen förfallna överföringar från 2013 och 
omfattningen av de överföringar som gjordes från 2014 till 2015 
strider mot principen om budgetens ettårighet. Tillförlitliga 
förfaranden för planering, genomförande och övervakning av 
budgeten behöver införas.

Ej tillämpligt

(1) För ytterligare information, se punkt 15 och byråns svar.
(2) 0,2 miljoner euro den 31 december 2015, vilket är under väsentlighetströskeln.
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BYRÅNS SVAR

14. Ramavtalet i fråga tilldelades genom ett öppet förfarande i enlighet med bestämmelserna i byråns budgetförordning. 
I avtalet ingår inget uttryckligt villkor om att entreprenören måste följa EU:s upphandlingsbestämmelser, men i 
specifikationerna ingår villkoret att entreprenören ska erbjuda sina tjänster till marknadens lägsta pris. Vi har därför rätt att 
kräva en prisjustering om vi skulle hitta ett lägre pris på marknaden.

Så vitt vi vet har vi ingen rättslig skyldighet att tillämpa en specifik uppsättning upphandlingsbestämmelser när vi ingår 
avtal med entreprenörer.

15. Enligt vår syn ägde inget förhandsurval rum i den mening som avses i budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser (dvs. en formell ansökningsomgång med på förhand fastställda urvalskriterier). Det 
förhandlade förfarandet inleddes således utan ett föregående förhandsurval. Vår inbjudan att anmäla intresse användes 
för att undersöka marknaden och inte som en del i ett upphandlingsförfarande. Resultatet av denna marknadsundersökning 
ingick som en del av den dokumentation som godkändes av utanordnaren innan upphandlingsförfarandet utlystes.

16. När det gäller de överförda åtaganden som avser utbyggnaden av byråns byggnad i Strasbourg var det, som 
revisionsrätten konstaterar, ett känt faktum att betalningsplanen skulle kräva en betydande andel överföringar av åtaganden 
under C1 och C2, och dessa transaktioner hade planerats och godkänts av styrelsen.

Vi har lagt ner ett avsevärt planerings- och samordningsarbete för att verifiera att alla överföringar av icke-differentierade 
anslag varit motiverade, vilket framgår av den kraftiga minskningen förfallna anslag från 1 690 194,29 euro 2014 till 
457 590,48 euro 2015. Detta motsvarar en minskning från 25,53 procent till 8,75 procent av överföringarna.

17. Vi bekräftar kommentaren och understryker att alla ur rättslig synpunkt möjliga åtgärder har vidtagits för att få 
bidrag till byråns budget från de länder som deltar i Schengensamarbetet. Förhandlingarna med dessa länder förs dock av 
Europeiska kommissionen snarare än av oss. De överenskommelser som nås är föremål för ratificering av parlamenten i 
dessa länder.

18. Vi specificerar våra tekniska krav efter bästa förmåga när vi utlyser konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden eller 
när vi är nödgade att förhandla med en befintlig entreprenör.

I synnerhet när det gäller systemen inom ramen för ledningen finns det faktorer som ligger bortom vår kontroll och som 
begränsar möjligheterna att systematiskt utlysa nya upphandlingsförfaranden. Exempel på sådana faktorer är förändrade 
tekniska och rättsliga krav jämfört med tidpunkten för upphandlingsförfarandet, de begränsade personalresurser vi har till 
förfogande för att hantera förfarandena och den begränsade tid – till följd av verksamhetens art – som vi har på oss för att 
kontraktera de efterfrågade tjänsterna. 
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