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INDLEDNING 

1. Denne revisionsberetning vedrører kontrakterne om oprettelse og drift af 

kommunikationsinfrastrukturen "Sisnet" mellem de stater, der har undertegnet 

Schengenaftalen. I 2015 beløb udgifterne til disse kontrakter sig til 476 000 euro, som 

finansieres med bidrag fra Den Europæiske Unions medlemsstater (undtagen Cypern og 

Kroatien) plus Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz1

2. Visuminformationssystemet, som har erstattet Sisnet og forvaltes af Det Europæiske 

Agentur for den Operationelle Forvaltning af store IT-systemer inden for Området med 

Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, blev fuldt operationelt i januar 2016. Efter en 

observationsperiode på to måneder, hvor Sisnet blev holdt på standby, bekræftede 

agenturet i marts 2016, at Sisnets funktioner var fuldt integrerede i 

visuminformationssystemet, og at Sisnet kunne indstille driften. 

. 

3. Kontrakterne om oprettelse og drift af Sisnet blev opsagt den 26. april 2016. Den 

finansielle mekanisme, der blev anvendt i forbindelse med Sisnet-kontrakterne, forventes 

afviklet i andet halvår af 2016. 

  

                                                      

1 Siden 2013 er Bulgarien, Irland, Rumænien og Det Forenede Kongerige ophørt med at betale 
bidrag. Fra 2014 ophørte Europol og Eurojust også med at betale bidrag. 
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REVISIONSERKLÆRING 

4. I medfør af artikel 47, stk. 1, i Rådets afgørelse 2000/265/EF2, senest ændret ved Rådets 

afgørelse 2009/915/EF3 (finansforordningen for Sisnet), og i overensstemmelse med Revisionsrettens 

afgørelse af 23. marts 2000 har Retten revideret årsregnskabet4

5. Rettens erklæringer afgives til signatarstaterne i overensstemmelse med artikel 48 i 

finansforordningen for Sisnet. 

 for Sisnet for det regnskabsår, der 

afsluttedes den 31. december 2015, og efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de 

transaktioner, der ligger til grund for regnskabet. 

Ledelsens ansvar 

6. Den anvisningsberettigede for Sisnet gennemfører budgettet med hensyn til både indtægter og 

udgifter i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser i artikel 12-45 i Sisnets 

finansforordning. Rådets vicegeneralsekretær opstiller det endelige regnskab i overensstemmelse 

med artikel 46 og 47 i finansforordningen for Sisnet. Disse artikler fastsætter den 

anvisningsberettigede for Sisnets og vicegeneralsekretærens ansvarsområder. Disse personer er 

ansvarlige for at a) udarbejde Sisnets årsregnskab, b) etablere en organisatorisk struktur samt interne 

forvaltnings- og kontrolsystemer og -procedurer, som sikrer, at der udarbejdes et endeligt 

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl og 

c) sikre, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige. 

Revisors ansvar 

7. Det er Rettens ansvar på grundlag af sin revision at afgive en erklæring om rigtigheden af Sisnets 

årsregnskab og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. 

8. Retten udfører sin revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om 

Revision og etiske regler og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer 

(International Standards of Supreme Audit Institutions). Ifølge disse standarder skal Retten 

planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om Sisnets 

                                                      

2 EFT L 85 af 6.4.2000, s. 12. 

3 EUT L 323 af 10.12.2009, s. 9. 

4 Årsregnskabet omfatter forvaltningsregnskabet og balancen ledsaget af forklarende noter. 
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årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er 

lovlige og formelt rigtige. 

9. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende 

beløbene og oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 

rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for 

væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang 

ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om det skyldes besvigelser 

eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som skal 

sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er 

indført for at sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Revisionen omfatter endvidere en 

vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn er 

rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. 

10. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

denne revisionserklæring. 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

11. Det er Rettens opfattelse, at Sisnets årsregnskab5

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for 

regnskabet 

 i alt væsentligt giver et retvisende billede af 

dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dets transaktioner og 

pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets 

finansforordning. 

12. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for Sisnets årsregnskab for det 

regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

 

 

                                                      

5 Årsregnskabet er dateret den 1. april 2016, og Retten modtog det den 6. april 2016. 
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Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, 

i Luxembourg på mødet den 7. juni 2016. 

 På Revisionsrettens vegne 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Formand 
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