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UVOD 

1. To revizijsko poročilo se nanaša na pogodbe med državami podpisnicami schengenskih 

sporazumov v zvezi z namestitvijo in delovanjem komunikacijske infrastrukture „Sisnet”. V 

letu 2015 so odhodki za te pogodbe znašali 476 000 EUR. Odhodki se financirajo s prispevki 

držav članic Evropske unije (razen Cipra in Hrvaške) ter Islandije, Norveške, Lihtenštajna in 

Švice.1

2. Vizumski informacijski sistem za schengensko območje, ki je nadomestil Sisnet in ki ga 

upravlja Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s 

področja svobode, varnosti in pravice, je začel v celoti delovati januarja 2016. Po 

dvomesečnem obdobju opazovanja, v katerem je bil Sisnet ohranjen kot rezerva, je Agencija 

marca 2016 potrdila, da so funkcije Sisneta popolnoma integrirane v vizumski informacijski 

sistem in da Sisnet lahko neha delovati. 

 

3. Pogodbe za namestitev in delovanje Sisneta so nehale veljati 26. aprila 2016. Pričakuje 

se, da bo finančni mehanizem za pogodbe za Sisnet likvidiran v drugi polovici leta 2016. 

  

                                                      

1 Od leta 2013 teh prispevkov ne plačujejo več Bolgarija, Irska, Romunija in Združeno kraljestvo. Z 
letom 2014 sta jih nehala plačevati tudi Europol in Eurojust. 
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IZJAVA O ZANESLJIVOSTI 

4. Sodišče je v skladu z določbami člena 47(1) Sklepa Sveta št. 2000/265/ES2, kakor je bil nazadnje 

spremenjen s Sklepom Sveta 2009/915/ES3 (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba Sisnet), in v 

skladu s sklepom Računskega sodišča z dne 23. marca 2000 revidiralo letne računovodske izkaze 

Sisneta4

5. Mnenji Sodišča sta v skladu s členom 48 finančne uredbe Sisnet naslovljeni na države 

podpisnice. 

 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ter zakonitost in pravilnost 

transakcij, povezanih s temi izkazi. 

Odgovornost poslovodstva 

6. Odredbodajalec Sisneta izvršuje prihodke in odhodke proračuna v skladu s finančnimi pravili, 

določenimi v členih od 12 do 45 finančne uredbe Sisnet. Končne računovodske izkaze pripravi 

namestnik generalnega sekretarja Sveta v skladu s členoma 46 in 47 finančne uredbe Sisnet. V teh 

členih je določena odgovornost odredbodajalca Sisneta in namestnika generalnega sekretarja, ki sta 

odgovorna za (a) pripravo letnih računovodskih izkazov Sisneta, (b) vzpostavitev organizacijske 

strukture, notranjih upravljavskih in kontrolnih sistemov ter postopkov za pripravo končnih 

računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake ter (c) za 

zagotovitev zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih s temi izkazi. 

Revizorjeva odgovornost 

7. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije predloži izjavo o zanesljivosti letnih 

računovodskih izkazov Sisneta ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. 

8. Sodišče izvede revizijo v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom 

MZRS ter mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI. Ti standardi določajo, da 

mora Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi razumno zagotovilo, da so letni 

                                                      

2 UL L 85, 6.4.2000, str. 12. 

3 UL L 323, 10.12.2009, str. 9. 

4 Letni računovodski izkazi vključujejo izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanco stanja, ki so jim 
priložena pojasnila. 
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računovodski izkazi Sisneta brez pomembno napačnih navedb in da so z njimi povezane transakcije 

zakonite in pravilne. 

9. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v 

računovodskih izkazih ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Postopki so odvisni 

od revizorjeve presoje, ki temelji na oceni tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih 

izkazih in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z izkazi, ter zahtevami pravnega 

okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja revizor 

upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih 

izkazov, ter nadzorne in kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njimi 

povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. Med revizijo se tudi 

ovrednotijo primernost računovodskih usmeritev, sprejemljivost računovodskih ocen in celotna 

predstavitev računovodskih izkazov. 

10. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna osnova za njegovo izjavo o 

zanesljivosti. 

Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov 

11. Po mnenju Sodišča letni računovodski izkazi Sisneta5

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij 

 v vseh pomembnih vidikih pošteno 

predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2015 ter njegov poslovni izid in denarne 

tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njegove finančne uredbe. 

12. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi Sisneta za 

proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, v vseh pomembnih pogledih zakonite in 

pravilne. 

  

                                                      

5 Letni računovodski izkazi so bili pripravljeni 1. aprila 2016, Sodišče pa jih je prejelo 
6. aprila 2016. 
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To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega 

računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 7. junija 2016. 

  Za Računsko sodišče 

 

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

  Predsednik 
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