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ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Настоящият одитен доклад се отнася до договорите за инсталирането 

и функционирането на комуникационната инфраструктура „Sisnet“, между държавите, 

подписали Шенгенските споразумения. 

2. Sisnet е заменен от Визовата информационна система на Шенгенското 

пространство. Комуникационната инфраструктура Sisnet прекратява действието си през 

2016 г. Договорите за инсталирането и функционирането на Sisnet са приключили на 

26 април 2016 г. Окончателната фактура за предоставените услуги по договорите е 

изплатена на 7 юли 2016 г. 

3. През октомври 2016 г. останалото салдо от 467 287 евро във финансовия 

механизъм на Sisnet е разпределено по следния начин: 

- 243 694 евро са възстановени на участващите държави; 

- изплатено е закъсняло възстановяване на средства в размер на 212 182 евро, 

дължими на Нидерландия от 2010 г.; 

- възстановено е предварително плащане в размер на 11 354 евро, направено от 

Финландия през 2015 г. за вноската за 2016 г.; 

- изплатени са банкови такси в размер на 57 евро за 2016 г. 

4. В следствие на това финансовият механизъм на Sisnet е приключен и годишните 

отчети за финансовата 2016 г. са последните финансови отчети по договорите във 

връзка с инсталирането и функционирането на комуникационната структура Sisnet. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

5. Съгласно разпоредбите на член 47, параграф 1 от Решение 2000/265/EC на Съвета1, 

изменено с Решение 2009/915/EC на Съвета2 (наричано по-нататък „Финансовия регламент на 

Sisnet“) и съгласно Решението на Европейската сметна палата (ЕСП) от 23 март 2000 г. ЕСП 

извърши одит на годишните отчети на Sisnet3

6. Становищата на ЕСП се представят на държавите — страни по споразуменията, 

в съответствие с член 48 от Финансовия регламент на Sisnet. 

 за финансовата година, приключила на 31 

декември 2016 година, както и на законосъобразността и редовността на операциите, свързани 

с тези отчети. 

Отговорност на ръководството 

7. Разпоредителят с бюджетни кредити на Sisnet изпълнява приходната и разходната част на 

бюджета в съответствие с финансовите правила, съдържащи се в членове 12—45 от 

Финансовия регламент на Sisnet. Окончателните отчети се изготвят от заместник-генералния 

секретар на Съвета в съответствие с членове 46 и 47 от Финансовия регламент на Sisnet. В тези 

членове са определени отговорностите на разпоредителя с бюджетни кредити на Sisnet и на 

заместник-генералния секретар. Тези лица отговарят за а) изготвянето на годишните отчети на 

Sisnet, б) създаването на организационна структура, както и на системи и процедури за 

управление и вътрешен контрол, необходими за изготвянето на окончателните отчети, с цел те 

да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от 

грешки, и в) осигуряване на законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите 

операции. 

Отговорност на одитора 

8. Въз основа на извършен от нея одит ЕСП е длъжна да представи декларация за 

достоверност относно надеждността на годишните отчети на Sisnet, както и относно 

законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. 

                                                      

1 ОВ L 85, 6.4.2000 г., стр. 12. 

2 ОВ L 323, 10.12.2009 г, стр. 9. 

3 Годишните отчети включват отчет за приходите и разходите, както и счетоводен баланс, 
придружен от обяснителни бележки. 
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9. ЕСП извършва своя одит в съответствие с международните одитни стандарти и етичните 

кодекси на Международната федерация на счетоводителите (МФС) и международните 

стандарти на ИНТОСАЙ (МСВОИ). Съгласно тези стандарти ЕСП следва да планира и извършва 

одита по такъв начин, че да получи достатъчна увереност, че годишните отчети на Sisnet не 

съдържат съществени неточности, както и че свързаните с тях операции са законосъобразни 

и редовни. 

10. Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно 

съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността 

и редовността на свързаните с отчетите операции. Избраните процедури зависят от преценката 

на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите или 

съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския 

съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна 

оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, отнасящ се до изготвянето и вярното 

представяне на отчетите, както и системите за наблюдение и контрол, въведени с цел 

осигуряване на законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите операции, и се 

разработват подходящи за обстоятелствата одитни процедури. Одитът на Сметната палата 

включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики 

и основателността на направените счетоводни разчети, както и оценка на цялостното 

представяне на отчетите. 

11. ЕСП счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и подходящи като база за 

нейната декларация за достоверност. 

Становище относно надеждността на отчетите 

12. ЕСП счита, че годишните отчети на Sisnet4

                                                      

4 Годишните отчети са изготвени на 31 март 2017 г. и са получени от ЕСП на 3 април 2017 г. 

 дават вярна представа във всички съществени 

аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от 

нейната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, 

в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Sisnet. 
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Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 

операции 

13. ЕСП счита, че операциите, свързани с годишните отчети на Sisnet за финансовата година, 

приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени 

аспекти. 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 6 юни 

2017 г. 

 
 
 За Сметната палата 
 
 
 
 
 
 Klaus-Heiner LEHNE 
 Председател 
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