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INDLEDNING 

1. Denne revisionsberetning omhandler kontrakterne om oprettelse og drift af 

kommunikationsinfrastrukturen "Sisnet" mellem de stater, der har undertegnet 

Schengenaftalen. 

2. Sisnet er blevet erstattet af Schengenområdets visuminformationssystem. 

Kommunikationsinfrastrukturen Sisnet indstillede sin virksomhed i 2016. Kontrakterne om 

oprettelse og drift af Sisnet blev endt den 26. april 2016. Slutregningen for de ydelser, der 

var leveret under kontrakterne, blev betalt den 7. juli 2016.  

3. I oktober 2016 blev Sisnet-finansieringsmekanismens restbeløb på 467 287 euro fordelt 

som følger: 

- 243 694 euro blev betalt tilbage til de deltagende stater 

- en udskudt godtgørelse på 212 182 euro, som Nederlandene havde haft til gode siden 

2010, blev betalt 

- 11 354 euro, som Finland havde forudbetalt i 2015 til dækning af bidraget for 2016, blev 

betalt tilbage 

- 57 euro i bankomkostninger for 2016 blev afregnet. 

4. Sisnet-finansieringsmekanismen er derfor blevet afviklet, og årsregnskabet for 

regnskabsåret 2016 er det endelige sæt regnskaber relateret til kontrakterne om oprettelse 

og drift af Sisnet-kommunikationsinfrastrukturen. 



3 

 
CH4093742DA02-17PP-CH196-17FIN-RAS-SISNET_2016-TR.docx 6.6.2017 

REVISIONSERKLÆRING 

5. I medfør af artikel 47, stk. 1, i Rådets afgørelse 2000/265/EF1, senest ændret ved Rådets 

afgørelse 2009/915/EF2 (finansforordningen for Sisnet), og i overensstemmelse med Revisionsrettens 

afgørelse af 23. marts 2000 har Revisionsretten revideret årsregnskabet for Sisnet3

6. Revisionsrettens erklæringer afgives til signatarstaterne i overensstemmelse med artikel 48 i 

finansforordningen for Sisnet. 

 for det 

regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og efterprøvet lovligheden og den formelle 

rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet. 

Ledelsens ansvar 

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

udgifter i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser i artikel 12-45 i finansforordningen for 

Sisnet. 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 

8. Det er Revisionsrettens ansvar på grundlag af sin revision at afgive en erklæring om rigtigheden 

af Sisnets årsregnskab og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. 

9. 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 

                                                      

1 EFT L 85 af 6.4.2000, s. 12. 

2 EUT L 323 af 10.12.2009, s. 9. 

3 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. 

10. 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 en vurdering 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. 

11. Revisionsretten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 

grundlag for dens revisionserklæring. 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

12. Det er Revisionsrettens opfattelse, at Sisnets årsregnskab4

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

regnskaberne 

 i alt væsentligt giver et retvisende 

billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner og 

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

finansforordning. 

13. Det er Revisionsrettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for Sisnets 

årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og 

formelt rigtige. 

 
 
 

                                                      

4 Årsregnskabet er dateret den 31. marts 2017, og Revisionsretten modtog det den 3. april 2017. 
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Vedtaget af Afdeling IV, som ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af 

Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 6. juni 2017. 

 
 
 På Revisionsrettens vegne 
 
 
 
 
 
 Klaus-Heiner LEHNE  
 Formand 
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