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Ziņojums par Sisnet (komunikācijas tīkls informācijas apmaiņai starp valstu 

robežkontroles, muitas un policijas iestādēm) 2015. gada 31. decembrī slēgtā 

finanšu gada pārskatiem 
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IEVADS 

 Šis revīzijas ziņojums attiecas uz līgumiem starp Šengenas nolīgumus parakstījušajām 1.

valstīm par komunikācijas infrastruktūras Sisnet uzstādīšanu un darbību. 2015. gadā ar šiem 

līgumiem saistītie izdevumi veidoja 476 000 EUR, un tos finansēja ar iemaksām, ko veikušas 

Eiropas Savienības dalībvalstis (izņemot Kipru un Horvātiju) un Islande, Norvēģija, 

Lihtenšteina un Šveice1

 Sisnet ir aizstāts ar Šengenas vīzu informācijas sistēmu, ko pārvalda Eiropas Aģentūra 2.

lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Šī sistēma 

pilnībā sāka darboties 2016. gada janvārī. Tika noteikts divu mēnešu ilgs novērošanas laiks, 

kurā Sisnet tika uzturēts rezerves režīmā un, kuram beidzoties, Aģentūra 2016. gada martā 

apstiprināja, ka Sisnet funkcijas ir pilnībā integrētas Vīzu informācijas sistēmā un ka Sisnet var 

pārtraukt darboties. 

. 

 Līgumi par Sisnet izveidi un darbību beidzās 2016. gada 26. aprīlī. Sisnet līgumiem 3.

piemēroto finanšu mehānismu ir paredzēts noslēgt 2016. gada otrajā pusē. 

  

                                                      

1 Kopš 2013. gada iemaksas vairs neveic Bulgārija, Īrija, Rumānija un Apvienotā Karaliste. Arī 
Eiropols un Eurojust ir pārtraukušas iemaksas kopš 2014. gada. 
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TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

 Saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti 47. panta 1. punktā Padomes Lēmumā 2000/265/EK2, 4.

kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2009/915/EK3 (turpmāk – “Sisnet finanšu 

regula”), un saskaņā ar Revīzijas palātas 2000. gada 23. marta lēmumu Palāta revidēja Sisnet 

2015. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatus4

 Palātas atzinumi ir adresēti parakstītājām valstīm saskaņā ar Sisnet finanšu regulas 48. pantu. 5.

, kā arī šiem pārskatiem pakārtoto darījumu 

likumību un pareizību. 

Vadības atbildība 

 Sisnet kredītrīkotājs izpilda budžeta ieņēmumus un izdevumus saskaņā ar Sisnet finanšu regulas 6.

12.–45. pantā izklāstītajiem finanšu noteikumiem. Galīgos pārskatus sagatavo Padomes 

ģenerālsekretāra vietnieks saskaņā ar Sisnet finanšu regulas 46. un 47. pantu. Šajos pantos ir definēti 

Sisnet kredītrīkotāja un ģenerālsekretāra vietnieka pienākumi. Šīs amatpersonas atbild par a) Sisnet 

gada pārskatu sagatavošanu, b) to, lai būtu izveidota tāda organizatoriskā struktūra un iekšējās 

vadības un kontroles sistēmas un procedūras, kas ļautu sagatavot galīgos pārskatus, kuros krāpšanas 

vai kļūdas dēļ nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas, un c) to, lai šiem pārskatiem pakārtotie darījumi 

būtu likumīgi un pareizi. 

Revidenta atbildība 

 Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, sagatavot deklarāciju par Sisnet gada 7.

pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

 Palāta veic revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem 8.

revīzijas standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu 

standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un veikt revīziju tā, lai gūtu pamatotu 

pārliecību, ka Sisnet gada pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie 

darījumi ir likumīgi un pareizi. 

                                                      

2 OV L 85, 6.4.2000., 12. lpp. 

3 OV L 323, 10.12.2009., 9. lpp. 

4 Gada pārskatos ietilpst ieņēmumu un izdevumu pārskats un bilance kopā ar paskaidrojumiem. 
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 Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām 9.

summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās 

procedūras ir atkarīgas no revidenta profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, 

ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar 

pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Novērtējot 

minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu 

sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kas ieviestas pakārtoto 

darījumu likumības un pareizības nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā konkrētajiem apstākļiem 

atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību 

un aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu. 

 Palāta uzskata, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu tās 10.

ticamības deklarāciju. 

Atzinums par pārskatu ticamību 

 Palāta uzskata, ka Sisnet gada pārskati5

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību 

 visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Sisnet 11.

finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā 

datumā noslēgtajā gada, kā to nosaka Sisnet finanšu regula. 

 Palāta uzskata, ka 2015. gada 31. decembrī slēgtā gada Sisnet pārskatiem pakārtotie darījumi 12.

visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

  

                                                      

5 Gada pārskatus sagatavoja 2016. gada 1. aprīlī, un Palāta tos saņēma 2016. gada 6. aprīlī. 
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Šo ziņojumu 2016. gada 7. jūnija sēdē Luksemburgā pieņēma Revīzijas palātas 

IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA. 

Revīzijas palātas vārdā — 

 

priekšsēdētājs 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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