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SISSEJUHATUS 

1. Käesolev auditiaruanne käsitleb Sisnetina tuntud sideinfrastruktuuri paigaldamise ja 

toimimise lepinguid Schengeni lepingule alla kirjutanud riikide vahel. 

2. Sisneti asendab Schengeni piirkonna viisainfosüsteem. Sisneti sideinfrastruktuur lõpetas 

tegevuse 2016. aastal. Sisenti paigaldamise ja toimimise lepingud lõpetati 26. aprillil 2016. 

Lõpparve lepingu alusel osutatud teenuste eest tasuti 7. juulil 2016. 

3. 2016. aasta oktoobri seisuga jagunes Sisneti rahastamismehhanismi lõppsaldo 

(467 287 eurot) järgmiselt: 

- 243 694 eurot maksti tagasi osalevatele riikidele; 

- Hollandile maksti tagasi 212 182 euro suurune summa, mille maksmist oli edasi lükatud 

alates 2010. aastast; 

- Soomele maksti tagasi 2015. aastal tehtud 11 354 euro suurune ettemakse 2016. aasta 

eest; 

- maksti ära 2016. aasta pangatasud (57 eurot). 

4. Sisneti rahastamismehhanismi tegevus on seega lõpetatud ning eelarveaasta 2016 

raamatupidamise aastaaruanne on viimane sideinfrastruktuuri paigaldamise ja toimimise 

lepingutega seotud finantsaruannete kogum. 
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KINNITAV AVALDUS 

5. Vastavalt nõukogu otsuse 2000/265/EÜ1, mida on viimati muudetud nõukogu otsusega 

2009/915/EÜ2 (edaspidi „Sisneti finantsmäärus”), artikli 47 lõikele 1 ja kooskõlas kontrollikoja 

23. märtsi 2000. aasta otsusega auditeeris kontrollikoda Sisneti 31. detsembril 2016 lõppenud 

eelarveaasta raamatupidamise aastaaruannet3

6. Kontrollikoja arvamused on adresseeritud allakirjutanud riikidele kooskõlas Sisneti 

finantsmääruse artikliga 48. 

, samuti auditeeris kontrollikoda raamatupidamise 

aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. 

Juhtkonna kohustused 

7. Sisneti eelarvevahendite käsutaja täidab eelarvet nii tulude kui ka kulude osas Sisneti 

finantsmääruse artiklites 12–45 esitatud finantseeskirjade kohaselt. Sisneti lõpliku raamatupidamise 

aastaaruande koostab nõukogu asepeasekretär vastavalt Sisneti finantsmääruse artiklitele 46 ja 47. 

Nimetatud artiklites on määratletud Sisneti eelarvevahendite käsutaja ja asepeasekretäri 

kohustused. Nimetatud isikute ülesannete hulka kuulub Sisneti raamatupidamise aastaaruande 

koostamine, organisatsiooni struktuuri ja sobivate juhtimis- ja sisekontrollisüsteemide ning -

protseduuride kehtestamine, et koostada lõplik raamatupidamise aruanne, milles ei esine pettusest 

või vigadest tingitud olulisi väärkajastamisi; samuti selle tagamine, et mainitud aruande aluseks 

olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed. 

Audiitori kohustused 

8. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal kinnitav avaldus Sisneti 

raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. 

9. Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja 

eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende 

standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle piisava 

                                                      

1 EÜT L 85, 6.4.2000, lk 12. 

2 ELT L 323, 10.12.2009, lk 9. 

3 Raamatupidamise aastaaruanne sisaldab tulemiaruannet ja bilanssi koos selgitavate lisadega. 
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kindluse selle kohta, et Sisneti raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi ja 

selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed. 

10. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud 

summade ja andmete ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid 

sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest 

või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa Liidu 

õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks võtab 

audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase 

esitamisega seonduvaid mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka 

arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning raamatupidamise 

aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. 

11. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase 

aluse kinnitava avalduse esitamiseks. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

12. Kontrollikoja hinnangul annab Sisneti raamatupidamise aastaaruanne4

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta 

 kõigis olulistes 

aspektides õiglase pildi Sisneti finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning selle 

tehingute tulemustest ja rahavoogudest lõppenud aastal vastavalt Sisneti finantsmääruse sätetele. 

13. Kontrollikoja hinnangul on Sisneti 2016. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta 

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja 

korrektsed. 

 
 
 
 
 

                                                      

4 Lõplik raamatupidamise aastaaruanne koostati 31. märtsil 2017 ja kontrollikoda sai selle kätte 
3. aprillil 2017. 
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IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva 

aruande vastu 6. juuni 2017. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 
 
 Kontrollikoja nimel 
 
 
 
 
 

 president 
Klaus-Heiner LEHNE 
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