
BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT- 
systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 

2016 med agenturets svar

(2017/C 417/31)

INDLEDNING

1. Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, 
Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), herefter »agenturet«, der ligger i Tallinn, Strasbourg og St. Johann im Pongau, blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1077/2011 (1). Agenturets hovedfunktion er at løse de 
operationelle forvaltningsopgaver for anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformations-
systemet (VIS) og det europæiske system til sammenligning af fingeraftryk (Eurodac).

2. Tabellen viser agenturets nøgletal (2).

Tabel

Agenturets nøgletal

2015 2016

Budget (millioner euro) (1) 71,7 82,3

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 134 144

(1) Budgettallene er baseret på betalingsbevillingerne.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Agenturet.

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3. Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner 
og en vurdering af centrale kontroller i agenturets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra 
arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4. Vi har:

a) revideret agenturets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (3) og beretningerne om budgetgennemførelsen (1), for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
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(1) EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1.
(2) Nærmere oplysninger om agenturets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.eulisa.europa.eu.
(3) Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en 

oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.
(1) Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende 

noter.

http://www.eulisa.europa.eu


Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5. Det er vores opfattelse, at agenturets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt 
væsentligt giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets 
transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

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

6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

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

7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8. Ifølge artikel 310-325 i TEUF og organets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og 
aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige 
sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette 
ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også 
ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er 
i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Agenturets daglige ledelse bærer det endelige ansvar 
for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9. Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere agenturets evne til at fortsætte 
driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om 
fortsat drift.

10. Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om 
de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en 
erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de 
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en 
revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. 
Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske 
beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.
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12. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne 
i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af 
revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de 
underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset 
om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 
enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om 
effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er 
passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den 
samlede præsentation af regnskaberne.

13. Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger agenturets procedurer for 
opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14. Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og 
godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt 
korrekt, og organet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15. I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført 
af den uafhængige eksterne revisor i relation til agenturets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, 
i EU's finansforordning (1).

16. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM TRANSAKTIONERNES LOVLIGHED OG FORMELLE RIGTIGHED

17. I 2016 modtog og godkendte agenturet leverancer til en værdi af 2,8 millioner euro uden de nødvendige 
budgetmæssige og retlige forpligtelser (kontrakter). Disse blev foretaget med tilbagevirkende kraft for at regularisere 
indkøbene.

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

18. I sin revisionsrapport fra juli 2016 konkluderede Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS), at processernes 
udformning og praktiske gennemførelse samlet set sikrer, at eu-LISA driver IT-systemerne for SIS II, VIS og Eurodac på en 
måde, der muliggør kontinuerlig og uafbrudt dataudveksling mellem de nationale myndigheder, der bruger dem. IAS 
påpegede ingen meget væsentlige problemer, men mente dog, at det er muligt at forbedre effektiviteten af processerne 
vedrørende konfigurationsstyring, ændringsstyring, frigivelses- og teststyring, problemstyring samt service- og hændels-
esstyring. Agenturet og IAS blev enige om en plan for korrigerende foranstaltninger.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

19. Der blev fremført et stort beløb i bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 5 millioner euro eller 
63 % af de forpligtede bevillinger (2015: 9 millioner euro eller 50 %). De vedrører hovedsagelig bygningsvedligeholdelse og 
konsulentydelser, der skal leveres i 2017. Så store fremførsler til dækning af næste års aktiviteter er i modstrid med 
princippet om budgettets etårighed.

BEMÆRKNINGER OM FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING OG PERFORMANCE

20. I juni 2015 underskrev agenturet en kontrakt på 21,5 millioner euro vedrørende bygge- og anlægsarbejde i sin 
afdeling i Strasbourg. Det blev aftalt, at betalingen hovedsagelig skulle foretages som delbetalinger. For at øge 
budgetudnyttelsen ændrede agenturet imidlertid kontrakten i juli 2015, så forskudsbetalinger blev den foretrukne metode. 
I november 2016 havde agenturet betalt det fulde kontraktbeløb, selv om under halvdelen af arbejdet var afsluttet.
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(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).



21. På et bestyrelsesmøde i 2016 påpegede Kommissionens repræsentant i agenturets bestyrelse, at vedligeholdelses-
omkostningerne var stigende. Der er flere forklaringer på dette forhold, bl.a. at systemerne løbende udvikles og får nye 
funktioner, men Revisionsretten identificerede indkøb, hvor agenturet ikke havde kontrolleret, at det fik den billigste 
løsning. F.eks. købte agenturet en ny softwarelicens for 4,6 millioner euro under en rammekontrakt uden at kontrollere, om 
rammekontrahenten, der fungerede som mellemled mellem agenturet og potentielle softwareleverandører, havde fundet den 
bedste pris.

22. I maj 2016 indgik agenturet med et konsortium en rammekontrakt på 194 millioner euro om videreudvikling og 
vedligeholdelse af visuminformationssystemet (VIS) og biometrisystemet (BMS) i en periode på højst seks år. Kontrakten 
blev tildelt på grundlag af et offentligt udbud. En væsentlig betingelse for, at tilbudsgiverne kunne godkendes, var, at de 
havde kommerciel adgang til BMS-teknologien. Eftersom det firma, der havde udviklet BMS-teknologien, ikke var 
kontraktligt forpligtet til at give enhver interesseret tilbudsgiver kommerciel adgang, var der en potentiel risiko for 
begrænsning af konkurrencen.

23. Der blev på Kommissionens vegne foretaget en ekstern evaluering af agenturet fra marts til december 2015, og 
resultaterne blev fremlagt i en endelig evalueringsrapport i marts 2016. Det blev konkluderet, at agenturet bidrager til den 
operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og udfører sine 
opgaver effektivt. Med henblik på yderligere forbedring af den operationelle forvaltning fremsatte evaluatorerne 64 
anbefalinger, hvoraf syv anses for kritiske og 11 for meget vigtige. Agenturet har udarbejdet en plan for at implementere 
disse anbefalinger, og den er under gennemførelse.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

24. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra 
tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg 
på mødet den 19. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand 
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BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År Revisionsrettens bemærkninger
Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant)

2013

Ifølge agenturets oprettelsesforordning bidrager de lande, der er 
associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schen-
genreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, til agenturets 
budget. Selv om de associerede Schengenlande brugte de systemer, 
der blev forvaltet af agenturet i 2013, var Kommissionens 
forhandlinger endnu ikke afsluttede.

I gang

2014

Supplerende oplysninger vedrørende regnskabernes rigtighed

Uden at drage erklæringen i punkt 8 i tvivl skal Retten henlede 
opmærksomheden på værdiansættelsen af Schengeninformations-
systemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac 
(systemerne) i agenturets regnskab. Den operationelle forvaltning 
af disse systemer er agenturets kerneopgave. Da der ikke foreligger 
pålidelige og fuldstændige oplysninger om de samlede omkostninger 
til udviklingen af dem, opføres de i agenturets regnskaber med den 
bogførte restværdi som i Kommissionens bogholderi, og beløbene 
ajourføres ved udgangen af året (ca. 6,6 millioner euro på datoen for 
overførslen og 2,1 million euro pr. 31. december 2014). Værdierne 
vedrører primært materiel og kommercielt tilgængeligt software og 
dækker ikke omkostninger til udvikling af software (jf. note 6.3.1 til 
agenturets årsregnskab).

Afsluttet

2015

Agenturet undertegnede med en kontrahent en rammekontrakt på 2 
millioner euro om indkøb af tjenesteydelser (indkøbsservice) 
vedrørende uddannelse, coaching og læring leveret af tredjepartsud-
bydere (uddannelsesydelser). Kontrahenten finder på specifik 
anmodning frem til passende uddannelsesydelser, giver et bud på 
uddannelsesydelserne og lægger et gebyr for sin egen indkøbsservice 
oveni (»success fee«). Rammekontrakten angiver imidlertid ikke, at 
denne indkøbsservice skal være i overensstemmelse med reglerne for 
offentlige indkøb i agenturets finansielle bestemmelser. Derfor sikrer 
den nuværende proces, hvor agenturet får forelagt bud til 
godkendelse, ikke, at tjenesteydelserne indkøbes i overensstemmelse 
med alle kravene i de finansielle bestemmelser.

Ikke igangsat

2015

Indkaldelsen af interessetilkendegivelser og forhåndsudvælgelsen af 
ansøgere til deltagelse i et udbud med forhandling med en anslået 
værdi af 20 millioner euro fandt sted, uden at der forelå delegation 
fra den anvisningsberettigede.

Ikke relevant
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År Revisionsrettens bemærkninger
Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant)

2015

Under budgetafsnit II (administrationsudgifter) blev 9 millioner euro 
eller 50 % af de samlede forpligtede bevillinger fremført til 2015 
(2014: 15 millioner euro eller 87 %). Disse fremførsler vedrører 
primært en stor kontrakt om udvidelse af bygningen i Strasbourg 
(4,6 millioner euro) samt tjenester leveret i henhold til flerårige 
kontrakter.

Ikke relevant

2015

Der er stadig ikke indgået aftaler med de associerede Schengenlande 
(Schweiz, Liechtenstein, Island og Norge) om fastlæggelse af 
detaljerede regler for deres deltagelse i agenturets arbejde, herunder 
bestemmelser om stemmeret og deres bidrag til agenturets budget. 
Indtil der foreligger sådanne aftaler, bidrager de associerede 
Schengenlande til afsnit III (aktionsudgifter) i agenturets budget 
efter en bestemmelse i de associeringsaftaler, de har undertegnet 
med EU. De bidrager imidlertid endnu ikke til aktiviteterne under 
afsnit I og II (vederlag og andre administrationsudgifter) i agenturets 
budget.

I gang

2015

Gennemgangen af de udbud, der indgik i revisionen, viste, at 
agenturet havde indgået rammeaftaler med én enkelt kontrahent 
uden præcist at definere de ønskede tjenesteydelser. Dette begrænser 
konkurrencen og øger agenturets afhængighed af kontrahenten. 
Agenturet bør indgå aftaler med flere leverandører eller definere de 
ønskede tjenesteydelser mere præcist, når det er muligt.

Ikke igangsat
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AGENTURETS SVAR

17. Procedurerne blev valgt for at håndtere presserende operationelle krav, men også som reaktion på medlemsstaternes 
stigende behov for lagerkapacitet.

18. Agenturet har noteret sig Revisionsrettens bemærkninger. eu-LISA og Den Interne Revisionstjeneste har vedtaget en 
handlingsplan for opfølgning på konklusionerne, og den er for øjeblikket under gennemførelse.

20. Fremførslerne af bevillinger under afsnit I og II bliver løbende revideret og planlagt, så de med tiden kan reduceres til 
et strengt minimum, og så fremførslerne kun sker, når operationen er behørigt begrundet.

Som præstationsindikator blev der ud af de 19 551 594,31 EUR i ikkeopdelte bevillinger, som blev fremført til 2016, kun 
annulleret 474 015,04 EUR (2,42 %).

21. Den planlagte betalingsmekanisme tog højde for de budgetmæssige forhindringer for at muliggøre fuld udnyttelse af 
C1- og C2-bevillingerne inden for rammerne af år n+1-reglerne, som gælder for ikkeopdelte bevillinger.

Til forskudsbetalingerne var der knyttet en finansiel garanti, og betalingerne blev foretaget i takt med, at arbejdet skred frem, 
for at minimere risikoen for agenturet. Ud over den finansielle garanti havde kontrahenten stillet en opfyldelsesgaranti på 
5 %. Opfyldelsesgarantien er specifikt knyttet til opfyldelsen af de kontraktlige forpligtelser.

22. Med hensyn til forlængelsen af vedligeholdelseskontrakten for VIS-komponenterne blev det vurderet, at de planlagte 
ændringer hverken teknisk eller økonomisk kunne adskilles fra hovedkontrakten. I denne forbindelse skal det bemærkes, at 
WCC er indehaver af de immaterielle rettigheder til Elise-søgemaskinen. Enhver anden leverandør ville derfor blive 
underleverandør til WCC og ville dermed ikke kunne levere mere værdi for pengene. SC 14 vedrørte desuden ikke kun 
WCC's permanente licenser til Elise, men også den tilhørende vedligeholdelse. Denne vedligeholdelse kunne ikke overdrages 
til en tredjepartsleverandør uden at kompromittere det ansvar, som påligger leverandøren med hensyn til vedligeholdelsen 
af VIS.

Det bemærkes endvidere, at erhvervelsen af de permanente Elise-licenser hos WCC på lang sigt medførte væsentlige 
besparelser for agenturet. Disse skønnes at udgøre 402 243,22 EUR over en fireårig periode.

Endelig bemærkes det, at de særlige betingelser i rammekontraktens artikel I.19.1 indeholder klausulen om den mest 
begunstigede kunde, hvormed agenturets finansielle interesser beskyttes yderligere, når det indkøber hardware eller software 
hos kontrahenten.

23. Agenturet erkender den potentielle risiko, som Revisionsretten har påpeget, men mener ikke, den materialiserede sig, 
da ingen økonomiske aktører gjorde indvendinger med hensyn til deres adgang til teknologien. Vi har derfor en rimelig 
garanti for, at aftalen blev overholdt.

24. Agenturet har noteret sig Revisionsrettens bemærkninger og bekræfter, at den aftalte handlingsplan er under 
gennemførelse. 
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