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Käsittelijä Tarkastuskomitea 

  
 

Tarkastuskomitean mietintö, joka koskee 

Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaisen 
kulttuurirahaston toiminnasta ja tilinpäätöksestä 

Ehdotus 

Tarkastuskomitea hyväksyy sihteeristön laatiman mietintöehdotuksen  

ja 

tarkastuskomitea ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto päättää merkitä tiedoksi 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilikautta 2021 koskevan tilinpäätöksen ja tilintar-

kastuskertomuksen. 

Taustaa 

Pohjoismaiden neuvoston määräysten mukaisesti Tanskan valtiontilintarkastajat an-

tavat yhdessä Tanskan kansankäräjien yhden jäsenen kanssa tilintarkastuskertomuk-

sen Pohjoismaisen kulttuurirahaston (NKF) tilikauden 2021 toiminnasta. 

 

Vuositilinpäätös 2021 osoittaa 0,4 miljoonan Tanskan kruunun alijäämää. Edellisvuo-

den tilinpäätös oli 1,3 miljoonaa Tanskan kruunua ylijäämäinen.  

 

Oma pääoma on 4,3 miljoonaa Tanskan kruunua, ja vuonna 2020 oma pääoma oli 4,7 

miljoonaa Tanskan kruunua. 

Valtiontilintarkastajien päätelmät 

Valtiontilintarkastajien mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan vastaa-

vista ja vastattavista sekä taloudellisesta tilanteesta. Valtiontilintarkastajat katsovat 

myös, että tilikauden varojen käyttö on Pohjoismaiden ministerineuvoston talous-

säännön ja Pohjoismaiden ministerineuvoston laatimien ohjeiden mukaista.  

 

Muiden asioiden osalta tilintarkastajat huomauttavat Pohjoismaisen kulttuurirahas-

ton ja Pohjoismaiden ministerineuvoston välisestä hallintosopimuksesta seuraavaa: 

 

”6. Pohjoismaisella kulttuurirahastolla on hallintosopimus Pohjoismaiden minis-

terineuvoston kanssa. Sopimus koskee muun muassa palkka- ja taloushallintoa 

sekä tietotekniikkapalveluita. Siten Pohjoismaiden ministerineuvoston taloushal-

linnon tilanne vaikuttaa Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilinpäätökseen.  
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7. Pohjoismaiden ministerineuvosto ei parannuksista huolimatta ole tilivuonna 

2021 saanut menettelytapoja ja tarkistuksia toimimaan riittävän hyvin Pohjois-

maisen kulttuurirahaston kirjanpidon osalta. Tämä ei ole aiheuttanut varaumia 

Pohjoismaiden neuvoston tilinpäätökseen.” 

 

Valtiontilintarkastajat huomauttavat lisäksi, että 

4 selvitystiliä on puutteellisesti täsmäytetty. Tämä saataneen korjattua vuoden 2022 

tilinpäätöksessä. 

Hankevaroja koskevasta kolmen vuoden palautussäännöstä huolimatta varoja on edel-

leen palauttamatta yhteensä 0,8 miljoonaa Tanskan kruunua kaudelta 2016–2018. Pe-

ruste varojen uudelleen myöntämiselle ei käy ilmi aineistosta eikä myöskään se, milloin 

päätös varojen uudelleen myöntämisestä on tehty. 

 

Tarkastuskomitean näkemykset 

Tarkastuskomitea toteaa, että valtiontilintarkastajien mukaan tilikauden 2021 tilin-

päätös antaa oikean ja riittävän kuvan vastaavista ja vastattavista ja taloudellisesta 

tilanteesta ja ettei tilinpäätökseen liitettävä tilintarkastuslausunto sisällä varaumia 

tai huomautuksia. 

 

Tarkastuskomitea toteaa, että valtiontilintarkastajien mukaan varat on käytetty asi-

anomaisten määräysten, tilinpäätösperiaatteiden ja varojen kohdentamispäätösten 

mukaisesti ja että varoja on hallinnoitu asianmukaisesti. 
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