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Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Sisnet (δίκτυο 

επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών 

ελέγχου των συνόρων και των τελωνειακών και αστυνομικών αρχών) για το 

οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η παρούσα έκθεση ελέγχου αφορά τις συμβάσεις σχετικά με την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία της υποδομής επικοινωνιών «Sisnet» μεταξύ των κρατών που έχουν υπογράψει 

τις συμφωνίες του Σένγκεν. 

2. Το Sisnet αντικαταστάθηκε από το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις του χώρου 

Σένγκεν. Η λειτουργία της υποδομής επικοινωνιών Sisnet διακόπηκε το 2016. Οι συμβάσεις 

για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Sisnet έληξαν στις 26 Απριλίου 2016 και το 

τελευταίο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών βάσει των εν λόγω συμβάσεων εξοφλήθηκε στις 

7 Ιουλίου 2016. 

3. Τον Οκτώβριο του 2016, το ύψους 467 287 ευρώ υπόλοιπο που απέμενε στον 

χρηματοδοτικό μηχανισμό του Sisnet κατανεμήθηκε ως εξής: 

- 243 694 ευρώ επιστράφηκαν στα συμμετέχοντα κράτη, 

- αναβαλλόμενο ποσό ύψους 212 182 ευρώ οφειλόμενο στις Κάτω χώρες από το 2010 

εξοφλήθηκε, 

- προκαταβολή ύψους 11 354 ευρώ που είχε καταβάλει η Φινλανδία το 2015 σε σχέση 

με την εισφορά του 2016 επιστράφηκε, 

- τραπεζικά έξοδα ύψους 57 ευρώ για το 2016 εξοφλήθηκαν. 

4. Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός του Sisnet εκκαθαρίστηκε και οι ετήσιοι λογαριασμοί 

για το οικονομικό έτος 2016 αποτελούν, ως εκ τούτου, το τελευταίο σύνολο οικονομικών 

καταστάσεων για τις συμβάσεις σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία της 

υποδομής επικοινωνιών Sisnet. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

5. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 47, παράγραφος 1, της απόφασης αριθ. 2000/265/EΚ του 

Συμβουλίου1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθ. 2009/915/ΕΚ του Συμβουλίου2 

(εφεξής «ο δημοσιονομικός κανονισμός Sisnet»), καθώς και σύμφωνα με την απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 23ης Μαρτίου 2000, το ΕΕΣ διενήργησε έλεγχο των ετήσιων 

λογαριασμών3

6. Οι γνώμες του ΕΕΣ απευθύνονται στα κράτη που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες του Σένγκεν, 

σύμφωνα με το άρθρο 48 του δημοσιονομικού κανονισμού Sisnet. 

 του Sisnet για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και 

έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω 

λογαριασμοί. 

Ευθύνη της διοίκησης 

7. Ο διατάκτης του Sisnet εκτελεί τον προϋπολογισμό κατά τα έσοδα και τις δαπάνες, σύμφωνα 

με τους δημοσιονομικούς κανόνες των άρθρων 12 έως 45 του δημοσιονομικού κανονισμού του 

Sisnet. Οι οριστικοί λογαριασμοί καταρτίζονται από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του 

Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του δημοσιονομικού κανονισμού του Sisnet. Τα 

άρθρα αυτά καθορίζουν τις αρμοδιότητες του διατάκτη του Sisnet και του αναπληρωτή γενικού 

γραμματέα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα εξής: α) την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών του 

Sisnet, β) τη θέσπιση της οργανωτικής δομής, καθώς και των συστημάτων και διαδικασιών 

εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου για την κατάρτιση οριστικών λογαριασμών οι οποίοι να μην 

περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα και γ) τη διασφάλιση της 

νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

8. Ευθύνη του ΕΕΣ είναι, βάσει του ελέγχου που διενεργεί, να παρέχει δήλωση τόσο ως προς την 

αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών του Sisnet όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα 

των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

                                                      

1 ΕΕ L 85 της 6.4.2000, σ. 12. 

2 ΕΕ L 323 της 10.12.2009, σ. 9. 

3 Οι ετήσιοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν τον λογαριασμό διαχείρισης και τον ισολογισμό, 
καθώς και επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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9. Το ΕΕΣ διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους κώδικες 

δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του 

INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το ΕΕΣ σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο 

προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών 

ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς του Sisnet όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

10. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών 

στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στους 

λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 

αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται 

σε εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη 

συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ανεξαρτήτως εάν αυτές οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων 

αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα 

οποία εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, 

και σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών 

εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. 

11. Το ΕΕΣ φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του. 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

12. Κατά τη γνώμη του ΕΕΣ, οι ετήσιοι λογαριασμοί4

                                                      

4 Οι ετήσιοι λογαριασμοί καταρτίστηκαν στις 31 Μαρτίου 2017 και περιήλθαν στο ΕΕΣ στις 
3 Απριλίου 2017. 

 του Sisnet παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από 

κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2016, των 

αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του. 
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Γνώμες σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασμοί 

13. Κατά τη γνώμη του ΕΕΣ, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί του Sisnet για 

το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες 

και κανονικές. 

 
 
 
 
 
Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 

της 6ης Ιουνίου 2017. 

 
 
 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 
 
 
 
 
 
 Klaus-Heiner LEHNE 
 Πρόεδρος 
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