
Årsoversigt for regnskabsåret 2010

Undertegnede, Pia Sønderlund Nielsen, som repræsenterer Finansministeriet, behørigt udpeget af  Danmark i henhold til null med henblik på at udarbejde den årlige oversigt for strukturforanstaltningerne og  Den Europæiske
Fiskerifond ("fonden") erklærer hermed, at

1. Attesterede udgifter i år 2010

1.1 For programmeringsperioden 2007-2013

a)  a) Alle udgifter er blevet indberettet via SFC 2007 i rapporteringsåret af de attesterende myndigheder og er i overensstemmelse med de i artikel 56 i forordning (EF) nr. 1083/2006 og artikel 55 i forordning (EF) nr. 1198/2006
fastsatte kriterier for støtteberettigelse og er betalt af støttemodtagerne i forbindelse med gennemførelsen af de fra det operationelle program udvalgte operationer i overensstemmelse med de i artikel 78, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 1083/2006 og nr. 1198/2006 fastsatte betingelser for ydelse af offentlige bidrag.

Jeg kan bekræfte, at udgifterne, der er anført i det nationale informationssystem for finansiel kontrol svarer til de beløb, der er aflagt rapport om i SFC2007, med undtagelse af inberettede uoverensstemmelser:

Tabel 1.2.1 – 2000-2006 Attesterede udgifter i (1), der er indberettet til Kommissionen for året 2010 i forbindelse med strukturfondene (ikke-akkumulerede beløb i )

Operationelt program
Udgifter i alt

Fællesskab Andre offentlige dokumenter
Privat

Offentlig

Samlede faktisk afholdte og attesterede støtteberettigede udgifter

2000DK060PC001 (EUGFL) 6.001.418,682.308.598,81 3.692.819,87 0,00

2000DK160PC001 (EFRU) 1.086.529,66336.935,88 749.593,78 0,00

2000DK162DO001 (EFRU) 12.751.057,496.413.571,70 7.082.079,38 -744.593,59

1999DK053DO001 (ESF) 123.451.559,6658.319.441,75 37.894.508,23 27.237.609,68

2000DK050PC001 (ESF) 5.152.742,203.064.603,69 1.760.275,81 327.862,70

2000DK162DO001 (ESF) 12.929.158,186.195.180,90 1.083.815,73 5.650.161,55

2000DK14FDO001 (FIUF) 18.625.695,598.655.796,76 10.995.992,22 -1.026.093,39

2000RG160PC008 (INTERREG) 2.262.345,101.110.052,60 1.152.292,50 0,00

2000RG160PC009 (INTERREG) 1.370.314,67745.166,59 625.148,08 0,00

1.2  For programmeringsperioden 2000-2006

a) De udbetalende myndigheder har i 2010 erklæret, at alle udgifter, som er anført i tabel 1.2.1 og 1.2.2 i nedenstående, er i overensstemmelse med de mål, der er fastlagt i hver enkelt relevant kommissionsbeslutning om
godkendelse af det pågældende program eller projekt, og med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1260/1999 for strukturfondene og forordning (EF) nr. 1164/1994 for
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Operationelt program
Udgifter i alt

Fællesskab Andre offentlige dokumenter
Privat

Offentlig

Samlede faktisk afholdte og attesterede støtteberettigede udgifter

2000RG160PC010 (INTERREG) 76.425,97-9.184,23 85.610,20 0,00

2001RG160PC005 (INTERREG) 431.730,36215.865,18 215.865,18 0,00

Tilsammen EUGFL 6.001.418,682.308.598,81 3.692.819,87 0,00

Tilsammen EFRU 13.837.587,156.750.507,58 7.831.673,16 -744.593,59

Tilsammen ESF 141.533.460,0467.579.226,34 40.738.599,77 33.215.633,93

Tilsammen FIUF 18.625.695,598.655.796,76 10.995.992,22 -1.026.093,39

Tilsammen INTERREG 4.140.816,102.061.900,14 2.078.915,96 0,00

Tilsammen 184.138.977,5687.356.029,63 65.338.000,98 31.444.946,95

(1) Kolonnerne i tabellen svarer til bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 438/2001.

Tabel 1.2.2 - 2000-2006 Attesterede udgifter der i 2010 er indberettet til Kommissionen i forbindelse med Samhørighedsfonden (ikke-akkumulerede beløb i )

Tabel 2.1.1 – 2007-2013 Oversigt over revisionspåtegninger  (2)

Operationelt program Fejlrater (fra revision af operationer)
Revisionserklæring
(uforbeholden/forbeholden/negativ/nægtelse af
revisionspåtegning (3))

Kvantificering af fejl og
mangler/uregelmæssigheder

Relevante kvalifikationer

Foranstaltninger, der er truffet (i forbindelse med systemiske problemer)

2007DK14FPO001 (EFF) 0,93Udtalelse med forbehold

Ordningen teknisk bistand var ikke indlagt i BTAS systemet og det administrative setup ikke godkendt af Kommissionen

0,00

Begge forhold var bragt på plads på datoen for afgivelse af vor erklæring

2. Revision i år 2010.

De revisionsoplysninger, der er anført i afsnit 2.1 og 2.2 i det følgende, udgør en fuldstændig og nøjagtig oversigt over de involverede revisionsorganers revision og vurderinger.

2.1 For programmeringsperioden 2007-2013



Operationelt program Fejlrater (fra revision af operationer)
Revisionserklæring
(uforbeholden/forbeholden/negativ/nægtelse af
revisionspåtegning (3))

Kvantificering af fejl og
mangler/uregelmæssigheder

Relevante kvalifikationer

Foranstaltninger, der er truffet (i forbindelse med systemiske problemer)

2007DK162PO001 (EFRU/SHF) 0,10Udtalelse uden forbehold 0,00

2007DK052PO001 (ESF) 1,10Udtalelse uden forbehold 0,00

2007CB163PO055 (ETC) 1,80Udtalelse uden forbehold 0,00

2007CB163PO056 (ETC) 0,00Udtalelse med forbehold

Effektiviteten af funktionsadskillelse mellem forvaltnings- og attesteringsmyndighed og projekter støttet af programmet, skal nærmere afklares

Dialog med Kommissionen om programmets organisering

2007CB163PO057 (ETC) 0,40Udtalelse uden forbehold 0,00

Liste over alle revisionspåtegninger og tilhørende oplysninger fra de årlige kontrolrapporter pr. 31. december i år N, jf. artikel 62 i forordning (EF) nr. 1083/2006 og artikel 61 i forordning (EF) nr. 1198/2006 for regnskabsåret
1/7/N – 30/6/N (bør dække alle programmer). Vælger en medlemsstat at samle programmerne i fælles systemer, kan disse oplysninger fremlægges i grupper af programmer og anføres tilsvarende.

(2)

(3) Kun i 2009 - jf. information vedrørende den årlige kontrolrapport

Tabel 2.1.2 – 2007-2013 Resultater af systemrevisioner udført fra 1. juli – 31. december i år 2010.(4)

Operationelt program
Kvantificering af fejl og
mangler/uregelmæssighed
er

Dato revisions- Reviderede organer

Relevante kvalifikationer

Foranstaltninger, der er truffet (i forbindelse med systemiske problemer)

Konklusion om systemet



Operationelt program
Kvantificering af fejl og
mangler/uregelmæssighed
er

Dato revisions- Reviderede organer

Relevante kvalifikationer

Foranstaltninger, der er truffet (i forbindelse med systemiske problemer)

Konklusion om systemet

Der er ikke gennemført systemrevision i perioden

2007DK14FPO001 (EFF) 0,00

2007DK162PO001 (EFRU/SHF)

2007DK052PO001 (ESF)

2007CB163PO055 (ETC)

Effektiviteten af funktionsadskillelse mellem forvaltnings- og attesteringsmyndighed og projekter støttet af programmet, skal nærmere afklares

dialog med Kommissionen om programmets organisering

2007CB163PO056 (ETC) 07/12/2010 Attesteringsmyndigheden Udtalelse med forbehold

2007CB163PO057 (ETC) 02/11/2010 Attesteringsmyndighed Udtalelse uden forbehold

(4) For den seksmåneders periode, der følger perioden, som er dækket af den årlige revisionspåtegning, dvs. tidsrummet 1/7/N – 31/12/N, bør der fremlægges væsentlige resultater på baggrund af afsluttede revisioner.

Tabel 2.2 - 2000-2006 Resultater af revisioner udført i år 2010

2.2 For programmeringsperioden 2000-2006



Program
Kumulerede (5) udgifter
kontrolleret som en procentdel af
de angivne kumulerede udgifter

Dato for revisionen Reviderede organer
Fejlrater i år N-1

De væsentligste resultater og konklusioner

Foranstaltninger, der er truffet (i forbindelse med systemiske problemer)

Systemrevision Revision af operationer

Uden forbehold

Afstemning af udbetalingsanmodning med finansbogholderi

2000DK060PC001 (EUGFL) 26/03/2010 Alle 8,78 00,00

Revisorerklæring med bemærkninger

2000DK160PC001 (EFRU) 31/12/2010 Forvaltnings- og attesteringsmyndighed 25,40 00,70

Uden forbehold

2000DK162DO001 (EFRU) 31/12/2010 Forvaltnings- og attesteringsmyndighed 17,00

Uden forbehold

1999DK053DO001 (ESF) 31/12/2010 Forvaltnings- og attesteringsmyndighed 9,10

Uden forbehold

2000DK050PC001 (ESF) 31/12/2010 Forvaltnings- og attesteringsmyndighed 21,10

Uden forbehold

2000DK162DO001 (ESF) 31/12/2010 Forvaltnings- og attesteringsmyndighed 9,10

Uden forbehold

Afstemning af Infosys-oplysninger med finansbogholderi

2000DK14FDO001 (FIUF) 20/07/2010 Alle 20,85 00,00

Uden forbehold

2000RG160PC008 (INTERREG) 31/12/2010 Forvaltnings- og attesteringsmyndighed 10,50



Program
Kumulerede (5) udgifter
kontrolleret som en procentdel af
de angivne kumulerede udgifter

Dato for revisionen Reviderede organer
Fejlrater i år N-1

De væsentligste resultater og konklusioner

Foranstaltninger, der er truffet (i forbindelse med systemiske problemer)

Systemrevision Revision af operationer

Uden forbehold

2000RG160PC009 (INTERREG) 31/12/2010 Forvaltnings- og attesteringsmyndighed 27,30

Uden forbehold

2000RG160PC010 (INTERREG) 31/12/2010 Forvaltnings- og attesteringsmyndighed 26,70

Med bemærkninger

2001RG160PC005 (INTERREG) 31/12/2010 Forvaltnings- og attesteringsmyndighed 7,80

SHF Generel vurdering

(5) Kumuleret fra begyndelsen af programmeringsperioden.

På baggrund af vores gennemgang af resultaterne af de gennemførte revisioner af programperioden 2007-2013, er det vores vurdering, at der ikke er grundlag for at konkludere, at der eksisterer tværgående problemstillinger,
hverken mellem regional- og socialfonden eller på tværs af regional-, social- og fiskerifonden.

Vi har ikke fundet det relevant at foretage en tværgående analyse af programperioden 2000-2006, da projekterne under denne periode er afsluttet.

3. Generel analyse (6)

(6) Jf. afsnit 2.6.3 i vejledningen.

På grundlag af resultaterne af ovenstående udgiftsattesteringer og revisionsoversigter er det min opfattelse, at forvaltnings- og kontrolsystemerne for "strukturaktioner og Den Europæiske Fiskerifond" der udarbejdes for
programperioden 2000-2006 og 2007-2013 for det år som sluttede 31. december 2010 opfyldte de gældende krav i bestemmelserne og har været effektive og dermed giver rimelig sikkerhed for, at de til Kommissionen fremsendte
udgiftsoversigter er korrekte og således også sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige med undtagelse af de neden for anførte forhold.

Hvad angår programmet Interreg IV A Syddanmark, CCI 2007 CB 163 PO 056 er der afgivet erklæring med forbehold og der henvises hertil, jf. tabel 2.1.1.
Hvad angår programmet OP1 EFF CCI nr. 2007 DK 14 FPO 001 er der afgivet erklæring med forbehold og der henvises hertil, jf. tabel 2.1.1.

Min opfattelse baseres på det materiale, som jeg har modtaget fra de reviderende organer i Erhvervs-og Byggestyrelsen og Direktoratet for FødevareErhverv, samt på erklæringer fra de 2 myndigheder.

4. Erklæring om det generelle sikkerhedsniveau (7)

Jf. afsnit 2.9 i vejledningen.



(7)

Tjenestemandens navn: Pia Sønderlund Nielsen

Titel, organisation: Koncernrevisionschef Finansministeriet

(Underskrift)

Dato: 09/02/2011
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