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INLEDNING 

1. Denna granskningsrapport gäller avtalen om installation och drift av 

kommunikationsinfrastrukturen ”Sisnet” mellan de länder som undertecknat 

Schengenavtalen. Under 2015 uppgick utgifterna för dessa kontrakt till 476 000 euro som 

finansierades med hjälp av bidrag från medlemsstaterna i Europeiska unionen (förutom 

Cypern och Kroatien) samt Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz1

2. Schengens informationssystem för viseringar, som ersätter Sisnet och förvaltas av 

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, 

säkerhet och rättvisa, blev helt operativt i januari 2016. Efter en observationsperiod på två 

månader, då Sisnet befann sig i standby-läge, bekräftade byrån i mars 2016 att Sisnets alla 

funktioner var helt integrerade i informationssystemet för viseringar och att Sisnet kunde 

upphöra med sin verksamhet. 

. 

3. Avtalen om installation och drift av Sisnet löpte ut den 26 april 2016. 

Finansieringsmekanismen för Sisnets avtal förväntas avvecklas under andra halvan av 2016. 

  

                                                      

1 Sedan 2013 bidrar inte Bulgarien, Irland, Rumänien och Förenade kungariket. Europol och 
Eurojust har också slutat att lämna bidrag från och med 2014. 
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REVISIONSFÖRKLARING 

4. Revisionsrätten har i enlighet med artikel 47.1 i rådets beslut 2000/265/EG2 senast ändrat 

genom rådets beslut 2009/915/EG3 (nedan kallad Sisnets budgetförordning) och revisionsrättens 

beslut av den 23 mars 2000 granskat Sisnets årsredovisning4

5. Revisionsrättens uttalande ska överlämnas till signatärstaterna i enlighet med artikel 48 i Sisnets 

budgetförordning. 

 för det budgetår som slutade den 

31 december 2015 och lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 

årsredovisningen. 

Ledningens ansvar 

6. Sisnets utanordnare ska verkställa budgeterade inkomster och utgifter i budgeten i enlighet 

med de finansiella bestämmelserna i artiklarna 12–45 i Sisnets budgetförordning. De slutliga 

räkenskaperna ska upprättas av rådets ställföreträdande generalsekreterare i enlighet med 

artiklarna 46 och 47 i Sisnets budgetförordning. I dessa artiklar anges ansvarsområdena för Sisnets 

utanordnare och rådets ställföreträdande generalsekreterare. Dessa personer har ansvaret för att a) 

upprätta Sisnets årsredovisning, b) införa den organisation och de system och rutiner för intern 

förvaltning och kontroll som krävs för upprättandet av slutliga räkenskaper som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel och c) se till att de 

transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta. 

Revisorns ansvar 

7. Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring om tillförlitligheten i Sisnets 

årsredovisning och om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. 

8. Revisionsrätten utför sin revision i enlighet med IFAC:s 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 

                                                      

2 EGT L 85, 6.4.2000, s. 12. 

3 EUT L 323, 10.12.2009, s. 9. 

4 I årsredovisningen ingår inkomst- och utgiftsredovisningen och balansräkningen som åtföljs av 
förklarande noter. 
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revisionen så att rimlig säkerhet uppnås om huruvida Sisnets årsredovisning innehåller väsentliga 

felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 

9. 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 redovisningsprincipernas 

ändamålsenlighet, rimligheten i uppskattningarna i redovisningen och den övergripande 

presentationen i räkenskaperna. 

10. Revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till 

stöd för sin revisionsförklaring. 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

11. Revisionsrätten anser att Sisnets årsredovisning5

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

räkenskaperna 

 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande 

bild av dess 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 Sisnets 

budgetförordning. 

12. Revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för Sisnets årsredovisning för det 

budgetår som slutade den 31 december 2015 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

 

                                                      

5 Årsredovisningen upprättades den 1 april 2016 och togs emot av revisionsrätten den 6 april 
2016. 
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Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 7 juni 2016. 

  För revisionsrätten 

 

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

  ordförande 

 


	Inledning
	Revisionsförklaring
	Ledningens ansvar
	Revisorns ansvar
	Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet
	Uttalande om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna


		2016-06-29T10:02:58+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




