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Tilintarkastuskertomus

Tarkastuskomitean mietintö, joka koskee
valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden
ministerineuvoston tilikauden 2016 toiminnasta
Ehdotus
Tarkastuskomitea ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto päättää,
että erityisesti seuraavat kohdat valtiontilintarkastajan raportissa saatetaan pääsihteerin tietoon:


Valtiontilintarkastajat huomauttavat, että Riian toimiston taloushallinnossa on
puutteita ja ehdottaa niihin ratkaisuja, jotka edellyttävät seurantaa.



Valtiontilintarkastajien näkemyksen mukaan Nordisk Innovationin (NI) sisäinen
valvonta on heikkoa, mitä tulee seurata.



Valtiontilintarkastajat huomauttavat, että asiakirjoissa on puutteita, muun muassa edustustilaisuuksien osallistujalistoissa ja kehottaa NordGeniä päivittämään
sääntönsä ja menettelytapansa, mitä tulee seurata.

että se merkitsee tiedoksi Pohjoismaiden ministerineuvoston tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016.
Taustaa
Tanskan valtiontilintarkastajat ovat tarkastaneet Pohjoismaiden ministerineuvoston
vuoden 2016 tilinpäätöksen.
Vuoden 2016 tulos on 10,2 miljoonaa Tanskan kruunua ylijäämäinen. Sitä tulee verrata vuoden 2015 ylijäämään, joka oli 19,4 miljoonaa Tanskan kruunua ja vuoden 2014
ylijäämään, joka oli 25,5 miljoonaa Tanskan kruunua. Myös vuoden 2016 ylijäämän
supistuminen johtuu maiden edelleen laskevista maksuosuuksista.
Vuonna 2016 kokonaistulot olivat 938,1 miljoonaa Tanskan kruunua, kun vuonna
2015 summa oli 959,4 miljoonaa Tanskan kruunua, jonka pääosan muodostavat Pohjoismaiden maksuosuudet.
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Tilinpäätöksestä käy ilmi, että Pohjoismaiden ministerineuvoston oma pääoma on
lähes 110 miljoonaa Tanskan kruunua negatiivinen. Määrää voidaan verrata vuoden
2015 negatiiviseen pääomaan, joka oli hieman yli 100 miljoonaa Tanskan kruunua.
Varainsiirrot olivat vuonna 2016 suuruudeltaan 36,6, miljoonaa Tanskan kruunua, kun
vastaava määrä oli 43,1, miljoonaa Tanskan kruunua vuonna 2015. Tästä summasta
oli vuonna 2016 käyttämättömiä varoja 11,2 miljoonaa Tanskan kruunua, mikä on se
budjetin osa, jota ei ole kohdennettu erityisiin hankkeisiin ennen vuoden loppua.
Laitoksista tilintarkastajat totesivat, että Oslossa sijaitsevan Nordic Innovationin (NI)
sisäinen valvonta on heikko. Lisäksi todetaan, että Riian konttorin taloushallinnossa
on puutteita ja että NordGenin taloushallinnon käytännöissä on parantamisen varaa.
Tanskan valtiontilintarkastajat samoin kuin tarkastuskomitea ovat kritisoineet voimakkaasti Tukholmassa sijaitsevan Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen puutteellisia
maksukäytäntöjä. Tarkastuskomitea toteaa, että valtiontilintarkastajilla ei ole ollut
huomautettavaa vuoden 2016 toiminnasta ja panee tyytyväisenä merkille, että keskus on saanut käytäntönsä kuntoon.
Valtiontilintarkastajien päätelmä
Tanskan valtiontilintarkastajat toteavat, että vuosikertomus antaa oikean kuvan
Pohjoismaiden ministerineuvoston varoista, veloista ja taloudellisesta tilanteesta
31.12.2016.
Tilintarkastajat toteavat myös, että on olemassa vakiintuneita menettelytapoja ja sisäisiä tarkastuksia, joilla varmistetaan, että tilinpäätökseen kuuluvien myönnettyjen
varojen käyttö on lakien ja muiden määräysten sekä solmittujen sopimusten ja hyväksyttyjen käytäntöjen mukaista.
Tarkastuskomitean näkemykset
Tarkastuskomitea toteaa, että Tanskan valtiontilintarkastajien mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tilinpäätös antaa oikean kuvan varoista, veloista ja taloudellisesta tilanteesta, eikä tilintarkastajilla ole merkittäviä huomautuksia Pohjoismaiden
ministerineuvoston vuoden 2016 tilinpäätökseen.
Lopuksi tarkastuskomitea kuitenkin toteaa, että valtiontilintarkastajien lausunnossa
on kehotuksia, joiden seuranta kuuluu pääsihteerille.
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