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Ataskaita dėl Sisnet (komunikacijos tinklo keitimuisi informacija tarp 

nacionalinių sienų kontrolės, muitinės ir policijos institucijų) 2015 m. gruodžio 

31 d. pasibaigusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų 
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ĮVADAS 

1. Ši audito ataskaita yra susijusi su ryšių infrastruktūros, žinomos „Sisnet“ pavadinimu, 

įrengimo ir veikimo sutartimis, kurias pasirašė valstybės, Šengeno susitarimų signatarės. 

2015 m. su šiomis išlaidomis susijusios sutartys sudarė 476 000 eurų ir buvo finansuojamos 

Europos Sąjungos valstybių narių (išskyrus Kiprą ir Kroatiją) bei Islandijos, Norvegijos, 

Lichtenšteino ir Šveicarijos įnašais1

2. Šengeno erdvės vizų informacinė sistema, kuri pakeitė Sisnet ir kurią valdo Europos 

didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo 

agentūra, pradėjo veikti 2016 m. sausio mėn. Pasibaigus dviejų mėnesių stebėjimo 

laikotarpiui, per kurį Sisnet buvo taikomas „budėjimo režimas“, 2016 m. kovo mėn. Agentūra 

patvirtino, kad Sisnet funkcijos buvo visiškai integruotos į Vizų informacinę sistemą ir kad 

Sisnet gali nutraukti operacijas. 

. 

3. Sisnet įdiegimo ir eksploatavimo sutartys baigtos vykdyti 2016 m. balandžio 26 d. Sisnet 

sutarčių finansinio mechanizmo taikymą tikimasi baigti antroje 2016 m. pusėje. 

  

                                                      

1 Nuo 2013 m. įnašų nebeskiria Bulgarija, Airija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė. Nuo 2014 m. 
Europolas ir Eurojustas taip pat įnašų nebeteikia. 
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PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 

4. Laikydamiesi Tarybos sprendimo Nr. 2000/265/EB2 47 straipsnio 1 dalies nuostatų, su 

paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu Nr. 2009/915/EB3 (Sisnet Finansinis 

reglamentas), ir atsižvelgdami į 2000 m. kovo 23 d. Audito Rūmų sprendimą, Audito Rūmai atliko 

2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Sisnet metinių finansinių ataskaitų4

5. Audito Rūmų nuomonė teikiama valstybėms signatarėms pagal Sisnet Finansinio reglamento 

48 straipsnį. 

 bei jose 

atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo auditą. 

Vadovybės atsakomybė 

6. Sisnet leidimus duodantis pareigūnas biudžeto pajamas ir išlaidas vykdo pagal finansines 

taisykles, nustatytas Sisnet Finansinio reglamento 12–45 straipsniuose. Galutines finansines 

ataskaitas parengia Tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotojas, kaip numatyta Sisnet Finansinio 

reglamento 46 ir 47 straipsniuose. Šiuose straipsniuose nustatyta Sisnet leidimus duodančio 

pareigūno ir generalinio sekretoriaus pavaduotojo atsakomybė. Šie asmenys yra atsakingi už tai, kad 

būtų a) parengtos Sisnet metinės finansinės ataskaitos b) nustatyta organizacinė struktūra, įdiegtos 

vidaus valdymo bei kontrolės sistemos ir procedūros, susijusios su galutinių finansinių ataskaitų, 

kuriose nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių netikslumų, parengimu, ir c) užtikrintas 

šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas. 

Auditoriaus atsakomybė 

7. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, turi pateikti Sisnet metinių finansinių 

ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. 

8. Audito Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais ir etikos 

kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais. Pagal šiuos 

standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai planuotų ir atliktų auditą tokiu būdu, kad būtų gautas 

                                                      

2 OL L 85, 2000 4 6, p. 12. 

3 OL L 323, 2009 12 10, p. 9. 

4 Metines finansines ataskaitas sudaro pajamų ir išlaidų ataskaita bei balansas su aiškinamaisiais 
raštais. 



4 

 
CH4078825LT02-16PP-CH162-16FIN-RAS-SISNET_2015-TR.docx 2016 6 7 

pakankamas patikinimas dėl to, ar Sisnet metinėse finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų 

iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. 

9. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą 

informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 

finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos 

Sąjungos teisės aktų reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos rizikos vertinimus, auditorius 

atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir sąžiningu jų 

pateikimu, taip pat į operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės 

sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant auditą taip pat 

įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir bendras 

finansinių ataskaitų pateikimas. 

10. Audito Rūmų manymu, jų patikinimo pareiškimui pagrįsti yra gauta pakankamai tinkamų audito 

įrodymų. 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

11. Audito Rūmų nuomone Sisnet metinėse finansinėse ataskaitose5

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

 jos finansinė būklė 2015 m. 

gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų 

rezultatai, vadovaujantis jos Finansinio reglamento nuostatomis, visais reikšmingais aspektais yra 

pateikti teisingai. 

12. Audito Rūmų nuomone, 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse 

finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos. 

  

                                                      

5 Metinės finansinės ataskaitos buvo parengtos 2016 m. balandžio 1 d., jas Audito Rūmai gavo 
2016 m. balandžio 6 d. 
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Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA, 2016 m. birželio 7 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

  Audito Rūmų vardu 

 

  Pirmininkas 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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