
RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2016 med byråns svar

(2017/C 417/31)

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 viktigaste uppgift är att sköta den operativa 
förvaltningen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), informationssystemet för viseringar (VIS) 
och det europeiska systemet för jämförelse av fingeravtryck (Eurodac).

2. Tabellen visar nyckeltal för byrån (2).

Tabell

Nyckeltal för byrån

2015 2016

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

Personalstyrka totalt den 31 december (2) 134 144

(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.

UTTALANDE

4. Vi har granskat

a) byråns räkenskaper, som består av årsredovisningen (3) och rapporterna om budgetgenomförandet (1) för det budgetår 
som slutade den 31 december 2016,

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

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
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(1) EUT L 286, 1.11.2011, s. 1.
(2) Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.eulisa.europa.eu.
(3) Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotill-

gångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.
(1) Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de 

förklarande noterna.

http://www.eulisa.europa.eu


Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en 
rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de 
redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna 
redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

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

6. Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 
i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

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

7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 
i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8. I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och byråns budgetförordning ansvarar ledningen för att 
upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den 
offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att 
utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram 
årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen 
ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer 
regelverket. Byråns ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är 
lagliga och korrekta.

9. När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma byråns förmåga att fortsätta verksamheten, 
upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för 
räkenskaperna.

10. Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11. Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida byråns räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och 
huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en 
revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till 
Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa 
kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.
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12. En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information 
i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder 
grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för 
att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13. När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer byråns förfaranden för att ta ut 
avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14. När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. 
Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och byrån har 
godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15. När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende 
externa revisorn har utfört avseende byråns räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (1).

16. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM TRANSAKTIONERNAS LAGLIGHET OCH KORREKTHET

17. Under 2016 tog byrån emot och accepterade leveranser till ett värde av 2,8 miljoner euro utan att ha några 
budgetåtaganden och rättsliga åtaganden (kontrakt). Byrån gjorde åtaganden retroaktivt för att inköpen skulle bli korrekta.

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

18. I en granskningsrapport från november 2016 drog kommissionens tjänst för internrevision slutsatsen att den 
övergripande utformningen och den praktiska tillämpningen av processerna garanterar att eu-LISA driver it-systemen SIS II, 
VIS och Eurodac på ett sådant sätt att de nationella myndigheter som använder dem kan utbyta data fortlöpande och utan 
avbrott. Även om kommissionens tjänst för internrevision inte pekade på några allvarliga brister, ansåg den ändå att det 
fanns utrymme för att göra processerna effektivare när det gäller konfigurations- och förändringshantering, hantering av 
leveransversioner och tester, problemhantering, förvaltning av tjänster och incidenthantering. Byrån och tjänsten för 
internrevision har enats om en plan för korrigerande åtgärder.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

19. Andelen åtaganden som fördes över till följande budgetår är stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 
5 miljoner euro eller 63 % av de gjorda åtagandena (2015: 9 miljoner euro eller 50 %). De gäller främst underhåll av 
byggnader och konsulttjänster som ska tillhandahållas 2017. En så stor andel överföringar för att täcka nästa års 
verksamhet strider mot budgetprincipen om ettårighet.

KOMMENTARER OM SUND EKONOMISK FÖRVALTNING OCH RESULTAT

20. I juni 2015 undertecknade byrån ett byggnadskontrakt för sina lokaler i Strasbourg till ett värde av 21,5 miljoner 
euro. Man kom överens om att betalningen huvudsakligen skulle ske genom delbetalningar. Men i juli 2015 ändrade byrån 
kontraktet så att betalningen främst skulle ske genom förskott i syfte att öka budgetutnyttjandet. I november 2016 hade 
byrån betalat hela kontraktsbeloppet trots att mindre än hälften av byggnadsarbetet hade fullgjorts.
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(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).



21. Vid ett möte 2016 tog kommissionens företrädare i byråns styrelse upp frågan om de ökande underhålls-
kostnaderna. Det finns många förklaringar till ökningen, såsom fortsatt utveckling av och fler funktioner i systemen, men vi 
fann upphandlingar där byrån inte gjorde kontroller för att hitta den mest ekonomiska lösningen. Till exempel köpte byrån 
en ny programlicens för 4,6 miljoner euro inom ett ramavtal utan att kontrollera att entreprenören, som enligt ramavtalet 
fungerade som en mellanhand mellan byrån och potentiella programleverantörer, hade hittat det bästa priset.

22. I maj 2016 undertecknade byrån ett ramavtal med ett konsortium till ett värde av 194 miljoner euro för 
vidareutveckling och underhåll av informationssystemet för viseringar (VIS) och systemet för biometrisk matchning (BMS) 
för en period på sex år. Kontraktet tilldelades via ett förfarande för offentlig upphandling. Ett av de viktigaste kraven på 
anbudsgivarna var att de hade kommersiellt tillträde till BMS-tekniken. Eftersom det företag som utvecklade BMS-tekniken 
inte var skyldigt enligt kontraktet att ge intresserade anbudsgivare kommersiellt tillträde fanns det en potentiell risk för att 
förfarandet inte var konkurrensutsatt.

23. En extern utvärdering av byrån genomfördes av kommissionen under mars–december 2015, och resultatet 
presenterades i den slutliga utvärderingsrapporten i mars 2016. Enligt utvärderingen bidrar byrån till den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och fullgör ändamålsenligt sina uppgifter. 
Utvärderarna lämnade 64 rekommendationer om hur den operativa förvaltningen kan förbättras ytterligare, varav sju anses 
avgörande och elva mycket viktiga. Byrån har utarbetat en plan för att följa upp rekommendationerna som håller på att 
genomföras.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

24. 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 19 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande 
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BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/e.t.)

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

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 Eurodac-systemen 
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 räkenskaper till sitt bokförda värde efter 
avskrivningar enligt kommissionens räkenskaper och uppdateras vid 
årets slut (cirka 6,6 miljoner euro det datum då överföringen gjordes 
och 2,1 miljoner euro den 31 december 2014). Värdena gäller 
främst datorutrustning och standardprogramvarukomponenter och 
inbegriper inte kostnader för programvaruutveckling (se not 6.3.1 
till byråns årsredovisning).

Har genomförts

2015

Byrån ingick ett ramavtal på två miljoner euro för upphandlings-
tjänster från en entreprenör (upphandlingstjänster) beträffande 
utbildnings-, coachnings- och undervisningstjänster från tredjeparts-
leverantörer (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 upphandlings-
tjänsterna 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 bestäm-
melserna.

Har inte genomförts

2015

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.

e.t.
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År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/e.t.)

2015

De gjorda åtaganden som fördes över inom avdelning II (administ-
rativa 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.

e.t.

2015

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.

Pågår

2015

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.

Har inte genomförts
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BYRÅNS SVAR

17. Förfarandena i fråga valdes för att hantera brådskande operativa krav och som ett svar på ett snabbt växande 
lagringsbehov från medlemsstaternas sida.

18. Vi noterar revisionsrättens kommentar. eu-LISA har i samarbete med kommissionens tjänst för internrevision tagit 
fram en handlingsplan med korrektiva åtgärder som nu håller på att genomföras.

20. Överföringar av anslag inom avdelning 1 och 2 ses över och planeras löpande med målet att över tid hålla dem på en 
så låg nivå som möjligt och endast utföra dem i fall där det kan motiveras.

Som en resultatindikator kan nämnas att endast 474 015,04 euro förföll av de totalt 19 551 594,31 euro icke- 
differentierade anslag som fördes över till 2016 (2,42 procent).

21. Den mekanism som planerades för betalningen var i linje med de budgetmässiga begränsningar som krävdes för att 
möjliggöra fullt utnyttjande av åtagandena under C1 och C2 enligt de ”år n+1”-regler som gäller för icke-differentierade 
anslag.

Förhandsfinansieringsbetalningarna var kopplade till en matchande finansiell garanti som utlöstes i takt med att arbetet 
fortskred, vilket minimerade risken för byrån. Som tillägg till de finansiella garantierna utfärdades en femprocentig 
fullgörandegaranti av uppdragstagaren. Denna fullgörandegaranti är kopplad till hur väl avtalsförpliktelserna uppfylls.

22. När det gäller förlängningen av underhållet för komponenter till informationssystemet för viseringar (VIS) gjordes 
bedömningen att de planerade förändringarna varken ur teknisk eller ekonomisk synpunkt kunde hållas åtskilda från 
huvudkontraktet. I det här sammanhanget bör det nämnas att WCC äger rättigheterna till sökmotorn Elise. Det innebär att 
alla andra leverantörer är underleverantörer till WCC och därför inte är i stånd att ge mer valuta för pengarna. Dessutom 
gällde SC 14 inte bara de permanenta WCC Elise-licenserna, utan även deras efterföljande underhåll. Att lägga ut detta på en 
tredje uppdragstagare skulle ha äventyrat det övergripande ansvar för VIS-underhållet som leverantören av underhåll av 
funktionsduglighet har.

Vidare noteras att förvärvet av permanenta WCC Elise-licenser resulterade i betydande långsiktiga besparingar för byrån. 
Närmare bestämt uppskattas dessa uppgå till 402 243,22 euro över en fyraårsperiod.

Slutligen noteras att det i artikel I.19.1 i ramavtalets särskilda villkor föreskrivs en klausul om ”mest gynnade kund”, vilket 
ytterligare förstärker skyddet av byråns ekonomiska intressen i samband med att maskinvara eller programvara köps in från 
uppdragstagaren.

23. Byrån erkänner den potentiella risk som revisionsrätten identifierat, men anser att denna risk aldrig uppstod 
eftersom ingen ekonomisk aktör gjorde några invändningar angående deras tillgång till tekniken. Vi har därför goda skäl att 
tro att överenskommelsen respekterades.

24. Vi noterar revisionsrättens kommentar och bekräftar att den överenskomna handlingsplanen håller på att 
genomföras. 
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