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Rapport dwar il-kontijiet annwali tas-Sisnet 

(netwerk ta' komunikazzjoni għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet 

nazzjonali responsabbli għall-kontroll tal-fruntieri, għad-dwana u għall-pulizija) 

għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 

 



2 

 
CH4093742MT02-17PP-CH196-17FIN-RAS-SISNET_2016-TR.docx 6.6.2017 

INTRODUZZJONI 

1. Dan ir-rapport tal-awditjar jikkonċerna l-kuntratti li jirrigwardaw l-installazzjoni u l-

funzjonament tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni “Sisnet”, bejn l-Istati firmatarji tal-

ftehimiet ta' Schengen. 

2. Is-Sisnet ġie sostitwit bis-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża taż-Żona Schengen. L-

infrastruttura ta’ komunikazzjoni “Sisnet” waqfet topera fl-2016. Il-kuntratti għall-

installazzjoni u l-funzjonament tas-Sisnet ġew itterminati fis-26 ta’ April 2016. Il-fattura finali 

għal servizzi li ġew fornuti taħt il-kuntratti tħallset fis-7 ta’ Ġunju 2016. 

3. F’Ottubru 2016, il-bilanċ ta’ EUR 467 287 li kien fadal fil-mekkaniżmu finanzjarju tas-

Sisnet tqassam kif ġej: 

- EUR 243 694 ġew rimborżati lill-Istati parteċipanti; 

- tħallas rimborż differit ta’ EUR 212 182 li kien ilu dovut lin-Netherlands mill-2010; 

- ġie rrimborżat prepagament ta’ EUR 11 354 li sar mill-Finlandja fl-2015 għall-

kontribuzzjoni 2016; 

- tħallsu tariffi bankarji ta’ EUR 57 għall-2016. 

4. Għalhekk, il-mekkaniżmu finanzjarju għas-Sisnet ġie stralċjat u l-kontijiet annwali għas-

sena finanzjarja 2016 huma l-aħħar sett ta’ rapporti finanzjarji għall-kuntratti li jirrigwardaw 

l-installazzjoni u l-funzjonament tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni Sisnet. 
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DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI 

5. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 47(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/265/KE1 kif emendata 

l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/915/KE2 (ir-"Regolament Finanzjarju tas-Sisnet”) u skont id-

Deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tat-23 ta’ Marzu 2000, il-QEA awditjat il-kontijiet 

annwali3

6. L-opinjonijiet tal-QEA huma indirizzati lill-Istati firmatarji skont l-Artikolu 48 tar-Regolament 

Finanzjarju tas-Sisnet. 

 tas-Sisnet għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016, u l-legalità u r-

regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet. 

Ir-responsabbiltà tal-maniġment 

7. L-uffiċjal awtorizzanti tas-Sisnet jimplimenta d-dħul u l-infiq tal-baġit skont ir-regoli finanzjarji 

previsti fl-Artikoli 12 sa 45 tar-Regolament Finanzjarju tas-Sisnet. Il-kontijiet finali jitħejjew mid-

Deputat Segretarju Ġenerali tal-Kunsill skont l-Artikoli 46 u 47 tar-Regolament Finanzjarju tas-Sisnet. 

Dawn l-Artikoli jiddeterminaw ir-responsabbiltajiet tal-uffiċjal awtorizzanti tas-Sisnet u tad-Deputat 

Segretarju Ġenerali. Dawn il-persuni huma inkarigati (a) mit-tħejjija tal-kontijiet annwali tas-Sisnet, 

(b) mill-istabbiliment tal-istruttura organizzattiva u s-sistemi u l-proċeduri ta’ ġestjoni u ta’ kontroll 

intern għat-tħejjija ta’ kontijiet finali li jkunu ħielsa minn dikjarazzjoni skorretta materjali, sew jekk 

minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball, u (c) mill-iżgurar li t-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 

bbażati dawk il-kontijiet huma legali u regolari. 

Ir-responsabbiltà tal-awditur 

8. Ir-responsabbiltà tal-QEA hija li, fuq il-bażi tal-awditu tagħha, tipprovdi dikjarazzjoni ta' 

assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali tas-Sisnet u dwar il-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonijiet ta' bażi. 

9. Il-QEA tmexxi l-awditu tagħha skont l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar u l-Kodiċijiet tal-

Etika tal-IFAC u l-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-INTOSAI. Dawn 

                                                      

1 ĠU L 85, 6.4.2000, p. 12. 

2 ĠU L 323, 10.12.2009, p. 9. 

3 Il-kontijiet annwali jinkludu l-kont tad-dħul u l-infiq u l-karta tal-bilanċ flimkien ma' noti ta’ 
spjegazzjoni. 
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l-istandards jeżiġu li l-QEA tippjana u twettaq l-awditu sabiex tikseb aċċertament raġonevoli dwar 

jekk il-kontijiet annwali tas-Sisnet ikunux ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u 

dwar jekk it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati jkunux legali u regolari. 

10. L-awditu jinvolvi t-twettiq ta' proċeduri biex tinkiseb evidenza għall-awditjar dwar l-ammonti u 

d-divulgazzjonijiet fil-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-proċeduri 

magħżula jiddependu fuq il-ġudizzju tal-awditur, li jkun ibbażat fuq valutazzjoni tar-riskji ta’ 

dikjarazzjoni skorretta materjali tal-kontijet u ta’ nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet 

ta’ bażi mar-rekwiżiti tal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk minħabba frodi u sew jekk 

minħabba xi żball. Meta jivvaluta dawn ir-riskji, l-awditur iqis kwalunkwe kontroll intern rilevanti 

għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-kontijiet, kif ukoll is-sistemi ta' superviżjoni u kontroll li jkunu 

implimentati biex jiġu żgurati l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, u jfassal proċeduri 

tal-awditjar li jkunu xierqa fiċ-ċirkustanzi. L-awditu jinvolvi wkoll l-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-

politiki kontabilistiċi, ir-raġonevolezza tal-istimi kontabilistiċi u l-preżentazzjoni kumplessiva tal-

kontijiet. 

11. Il-QEA tqis li l-evidenza għall-awditjar miksuba hija suffiċjenti u xierqa biex tipprovdi bażi għad-

dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tagħha. 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

12. Fl-opinjoni tal-QEA, il-kontijiet annwali tas-Sisnet4

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

 jippreżentaw b'mod ġust, fl-aspetti materjali 

kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tiegħu fil-31 ta’ Diċembru 2016 u r-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu u 

l-flussi tal-flus tiegħu għas-sena li ntemmet dakinhar, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 

Finanzjarju tiegħu. 

13. Fl-opinjoni tal-QEA, it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet annwali tas-Sisnet għas-

sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

 
 
 
 
 
                                                      

4 Il-kontijiet annwali tfasslu fl-31 ta’ Marzu 2017 u l-Qorti rċeviethom fit-3 ta’ April 2017. 
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Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 

Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-6 ta’ Ġunju 2017. 

 
 
 Għall-Qorti tal-Awdituri 
 
 
 
 
 
 
 Klaus-Heiner LEHNE 
 President 
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