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Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2012   

 
 

 
 
I. Revision af årsregnskabet for 2012 

A. Indledning 

1. Rigsrevisionen afgiver hermed revisionsberetning for regnskabsåret 2012 til Nordisk Råd. 
Beretningen skal afgives til Nordisk Råd inden 1. juli i året efter budgetårets udgang. 
 
Beretningen har i udkast været fremsendt til Nordisk Råds sekretariat og de øvrige nordiske 
rigsrevisioner, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet. 
 
2. Årsregnskabet, der behandles på Nordisk Råds ordinære session i efteråret 2013, udvi-
ser et underskud på 0,5 mio. kr. og en egenkapital på 3,7 mio. kr. Årets resultat er overført 
til egenkapitalen. 
 
B. Konklusion på den udførte revision 

3. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Råds ak-
tiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, og at der er etableret forretnings-
gange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregn-
skabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis.  
 
Det er vores overordnede vurdering, at forvaltningen i 2012 på de områder, vi har undersøgt, 
er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet 
om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Nordisk Råds virksomhed i 2012. 
 
Særlige forhold og kommentarer til årsregnskabet fremgår af kap. II og III. 
 
4. Godkender præsidiet årsregnskabet i sin nuværende form på sit møde i september 2013, 
vil årsregnskabet være forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med en 
supplerende oplysning om, at vi ikke har foretaget revision af budgettal i årsregnskabet. 
 
Vi betragter med vores påtegning revisionen af årsregnskabet for Nordisk Råd for 2012 som 
afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabs-
år op til yderligere undersøgelse. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som 
kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet ved påtegningen, bliver vurderet 
på ny. 
 
Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse fremgår af kap. IV. 
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II. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2012 

A. Regnskabsmæssige forhold mv. 

5. Det anvendte regnskabsprincip er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 2012 
er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Nordisk Råds økonomireg-
lement. 
 
Den anvendte regnskabspraksis, dvs. værdiansættelsesmetoder m.m., er ligeledes uændret 
i forhold til sidste år.  
 
B. Samarbejdsaftale mv. 

6. Nordisk Råds sekretariat og Nordisk Ministerråds sekretariat har siden 1997 haft en sam-
arbejdsaftale om bl.a. løn- og økonomifunktionen, som Nordisk Ministerråds sekretariat mod 
betaling varetager for Nordisk Råds sekretariat. 
 
7. Vi har konstateret, at sekretariaterne løbende opdaterer og ajourfører samarbejdsaftalen 
efter de faktiske forhold. Nordisk Råd har meddelt, at aftalen senest er gennemgået og drøf-
tet med Nordisk Ministerråds sekretariat i 2012.  
 
III. Kommentarer til årsregnskabet 

A. Resultatopgørelsen 

8. Nordisk Råds resultat er faldet fra 0,2 mio. kr. i 2011 til ÷0,5 mio. kr. i 2012.  
 
9. De samlede indtægter udgør 33,4 mio. kr. i 2012 og udgjorde 33,5 mio. kr. i 2011. Indtæg-
terne består bl.a. af bidragene fra de nationale parlamenter på 30,1 mio. kr. De nationale bi-
drag blev fastsat på præsidiets møde i december 2011. Vi har påset, at landenes bidrag til 
Nordisk Råd svarer til den fordeling, der er fastlagt i økonomireglementet. 
 
Vi har konstateret, at der er et fald i renteindtægterne på 0,1 mio. kr. i forhold til 2011, og 
renteindtægterne er stort set bortfaldet i 2012. Vi har konstateret, at anvendelsen af afta-
lekonti med lidt bedre forrentning end på almindelige indlånskonti er ophørt i 2012. Dette 
er ikke i overensstemmelse med økonomireglementets bestemmelser om forvaltning af li-
kvide midler, og vi har anbefalet, at forholdet bringes i orden snarest muligt. Vi vil følge 
forholdet. 
 
10. De samlede omkostninger udgør 33,9 mio. kr. i 2012 mod 33,1 mio. kr. i 2011, svaren-
de til en stigning på 0,8 mio. kr. Stigningen i de samlede omkostninger skyldes hovedsage-
ligt en stigning i rådsorganernes virksomhed, herunder primært omkostninger til tolkning. 
 
11. Vi har gennemgået afstemningen mellem lønsystemet, der anvendes i Nordisk Minister-
råd, og bogføringen for Nordisk Råd og påset, at der er overensstemmelse mellem lønsy-
stemet og bogføringen.  
 
Vi har tidligere bemærket, at alle skattefrie tillæg mv. ikke var indberettet korrekt til SKAT. 
Vi har konstateret, at Nordisk Ministerråds økonomiafdeling har fået forholdet afklaret gen-
nem dialog med SKAT, så der er konsensus om, hvad der skal indberettes af de forskellige 
arter af personaleomkostninger. Vi har endvidere konstateret, at indberetningen til SKAT for 
2012 er foretaget i henhold til den indgåede aftale, hvilket vi finder tilfredsstillende. 
 
12. De samlede ordinære overførsler er uændrede fra 2011 og udgør også 7 mio. kr. i 2012. 
Overførslerne dækker partistøtte med 5,7 mio. kr., bidrag til Ungdommens Nordiske Råd 
(UNR) med 0,5 mio. kr., bidrag til Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) med 0,4 mio. 
kr. og journaliststipendier i alt med 0,4 mio. kr. Ud over de ordinære overførsler er der over-
ført yderligere 0,1 mio. kr. til UNR og 0,3 mio. kr. til BSPC i henhold til præsidiets dispositio-
ner af resultatet for de foregående år. 
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Vi har konstateret, at partistøtten på 5,7 mio. kr. er fordelt til de enkelte partier og enkeltper-
soner efter den fordelingsnøgle, der blev vedtaget af præsidiet i 2011 med virkning for 2012.  
 
Vi har endvidere konstateret, at præsidiet på sit møde i december 2012 har vedtaget nye 
regler for udbetaling og anvendelse af partistøtte med virkning fra 2013. Samtidig er der ved-
taget regler om revision af partistøttemidlerne. Vi finder dette tilfredsstillende og vil følge for-
holdet. 
 
13. Vi har gennemgået omkostningerne, der vedrører præsidiets dispositioner af tidligere 
års overskud. Vi har konstateret, at der er overensstemmelse mellem omkostningernes art 
og de enkelte dispositioner. De væsentligste omkostninger i 2012 relaterer sig til Nordisk 
Råds 60-års jubilæum, hvor der er anvendt 0,9 mio. kr. 
 
Det er vores opfattelse, at resultatopgørelsens poster er korrekt opgjort pr. 31. december 
2012 og korrekt indarbejdet i årsregnskabet. 
 
B. Balancen 

14. Likvide midler udgør 4,1 mio. kr. pr. 31. december 2012 ud af Nordisk Råds samlede 
balancesum på 5,7 mio. kr. De likvide midler er faldet med 3,6 mio. kr. fra 2011 til 2012. Fal-
det skyldes hovedsageligt, at der pr. 31. december 2011 var sket forudbetaling af budget-
midler for 1. kvartal 2012. 
 
15. Mellemværende løn på 0,9 mio. kr. indeholder forudbetalt løn for 2013, rejseforskud og 
tilgodehavende intern afgift hos medarbejdere. Vi har anbefalet, at Nordisk Råd i samarbej-
de med Nordisk Ministerråds lønkontor får afklaret enkelte gamle fordringer på intern afgift 
hos medarbejderne.  
 
Vi har tidligere anbefalet, at de resterende faste rejseforskud bliver afregnet med medarbej-
derne, idet alle medarbejderne nu anvender et kreditkort i forbindelse med rejser. Vi har i 
2012 konstateret, at enkelte rejseforskud hos fratrådte medarbejdere ikke er blevet afregnet, 
idet der ikke har været fokus på området. Vi har derfor igen anbefalet, at rejseforskud bliver 
afviklet snarest hos de pågældende medarbejdere. Nordisk Ministerråds økonomiafdeling 
har meddelt, at der er iværksat en gennemførelse af anbefalingen. Vi vil følge forholdet. 
 
16. Egenkapitalen, der også omfatter hensættelser af tidligere års overskud til anvendelse 
til specifikke formål, udgør 3,7 mio. kr. efter overførsel af årets resultat på ÷0,5 mio. kr. 
 
Præsidiet vedtager hvert år, hvordan årets resultat skal disponeres, herunder om der skal 
reserveres midler til særlige initiativer (bundne midler). Af den samlede egenkapital pr. 31. 
december 2012 på 3,7 mio. kr. har præsidiet vedtaget, hvad 1,9 mio. kr. skal anvendes til, 
mens 1,8 mio. kr. endnu ikke er disponeret. Vi har i den forbindelse konstateret, at der i 2012 
er sket tilbageførsel af 0,7 mio. kr. af de midler, som præsidiet tidligere har disponeret til Nor-
disk Råds 60-års jubilæum. 
 
17. På grundlag af vores revision finder vi, at de etablerede forretningsgange og interne kon-
troller ved regnskabsførelsen og regnskabsaflæggelsen understøtter årsregnskabets rigtig-
hed, og at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Råds aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Nordisk Råds aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012. 
 
C. Stipendieordningen 

18. I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for Nordisk Råd aflægges samtidig års-
regnskab for Stipendieordningen for parlamentarikere fra Nærområderne. Dette årsregnskab 
aflægges særskilt og er ikke en del af Nordisk Råds årsregnskab.  
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19. Stipendieordningen finansieres gennem budgetmidler fra Nordisk Ministerråd, mens for-
valtningen af budgetmidlerne sker gennem Nordisk Råd. 
 
Nordisk Ministerråd har i lighed med 2011 også for 2012 vedtaget ikke at bevilge budget-
midler, idet Stipendieordningen over tid har opsparet en væsentlig egenkapital, så aktivite-
terne i 2012 kan egenfinansieres. Derfor er de samlede indtægter 0 mio. kr. i 2012. 
 
Årets resultat er et underskud på 0,4 mio. kr., der er overført til egenkapitalen, som herefter 
udgør 0,7 mio. kr. Revisionen af Stipendieordningen har vist, at de bevilgede midler er dis-
poneret i overensstemmelse med underliggende aftaler, at de er blevet brugt til formålet, og 
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved dispositionerne. 
 
D. Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) 

20. I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for Nordisk Råd aflægges samtidig års-
regnskab for BSPC. Dette årsregnskab aflægges særskilt og er ikke en del af Nordisk Råds 
årsregnskab. 
 
Vi har af Nordisk Råd fået oplyst, at BSPC’s status er ændret således, at Nordisk Råd er op-
hørt med at finansiere sekretariatsbistanden til BSPC, og at BSPC nu selv køber admini-
strationsydelsen mv. gennem kontingentindtægter fra medlemslandene, hvor BSPC tidlige-
re også oppebar tilskud fra Nordisk Råd. Af hensyn til sammenligneligheden har vi anbefa-
let, at årsregnskabet for BSPC ændres for så vidt angår regnskabstallene for 2011, hvor der 
netop også var tilskud fra Nordisk Råd. 
 
21. Kontingentindtægter fra alle de nordiske lande afregnes gennem Nordisk Råd. Vi har 
konstateret, at kontingentindtægter fra de enkelte øvrige deltagerlande generelt er indbetalt 
til tiden. 
 
De samlede indtægter er steget i forhold til 2011 og udgør 1,4 mio. kr. 
 
Omkostningerne udgør 1,3 mio. kr. i 2012 mod 0,9 mio. kr. i 2011. Stigningen skyldes ho-
vedsageligt en stigning i omkostningerne til den eksterne konsulent for administrationen af 
BSPC, hvor denne omkostning tidligere blev dækket af Nordisk Råd som tilskud. 
 
Årets resultat er et overskud på 0,1 mio. kr. i 2012 mod et resultat på 0 mio. kr. i 2011. Årets 
resultat overføres til egenkapitalen, der pr. 31. december 2012 udgør 0,8 mio. kr. 
 
IV. Den udførte revision 

A. Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse 

22. Det er revisionens formål at påse, at ledelsens aflagte årsregnskab er udarbejdet i over-
ensstemmelse med Nordisk Råds økonomireglement og Nordisk Råds udarbejdede forskrif-
ter, og at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Råds aktiver, passiver og finan-
sielle stilling samt resultat. 
 
Revisionen omfatter resultatopgørelse og balance samt noter. I forbindelse med revisionen 
af årsregnskabet for 2011 drøftede Vi med direktionen i Nordisk Råd, om det kunne være 
hensigtsmæssigt at forsyne årsregnskabet med en ledelsesberetning for derigennem at be-
lyse og redegøre for særlige forhold i årsregnskabet. Kontrolkomiteen var efterfølgende enig 
i dette synspunkt. Nordisk Råds direktion har igen meddelt, at der i forbindelse med fremlæg-
gelse af årsregnskabet for parlamentarikerne bliver lavet en ekstern beretning om årets ak-
tiviteter i Nordisk Råd, og at parlamentarikerne er tilfredse med denne procedure. Direktio-
nen har dog taget vores tilkendegivelse om en ledelsesberetning til efterretning og har i års-
regnskabet implementeret væsentlige forhold fra den eksterne beretning. 
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Revisionen har hovedsageligt omfattet regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for 
væsentlige fejl og mangler, jf. pkt. 25. 
 
23. Forekommer der tilsigtede fejl og mangler, vil der være risiko for, at disse forbliver uop-
dagede. Det er præsidiets og ledelsens ansvar at tilrettelægge hensigtsmæssige registre-
ringssystemer, forretningsgange og interne kontroller for at forebygge og opdage såvel til-
sigtede som utilsigtede fejl og mangler samt at påse, at disse foranstaltninger overholdes.  
 
Revisionen udvides, hvis der under revisionen konstateres forhold, som giver anledning til 
mistanke om uregelmæssigheder. Revisionen har ikke givet anledning til en sådan udvidel-
se. 
 
24. I forbindelse med revisionen er Nordisk Råds regnskabsmæssige registreringssystemer 
og interne kontroller gennemgået og vurderet. Det økonomisystem, der anvendes i Nordisk 
Ministerråd, er bl.a. baseret på digitale godkendelses- og anvisningsprocedurer i forbindel-
se med den regnskabsmæssige registrering. På grundlag af vores undersøgelser finder vi, 
at der generelt er etableret tilstrækkelige og forsvarlige forretningsgange og interne kontrol-
ler for registrering af de regnskabsmæssige data.  
 
B. Risikofyldte områder 

25. Vores strategi for tilrettelæggelsen af revisionen er fastlagt med henblik på at fokusere på 
områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl og mangler. 
 
De risikofyldte områder har været: 
 
 fordringer, periodeafgrænsningsposter, skyldige omkostninger, kreditorer, forpligtelser og 

lønninger 
 Nordisk Råds interne kontroller, der omfatter de overordnede kontroller og kontroller på 

specifikke regnskabsmæssige områder. 
 
C. Revisionens udførelse 

26. Revisionen har omfattet en gennemgang af procedurerne i forbindelse med regnskabs-
udarbejdelsen og en stikprøvevis gennemgang af dokumentationen for årsregnskabets op-
lysninger og beløbsangivelser, herunder kontrol af aktivernes tilhørsforhold, tilstedeværelse 
og værdiansættelse. Vi har påset, at de gældsposter og øvrige forpligtelser, der os bekendt 
påhviler Nordisk Råd, er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet. 
 
Herudover har vi stikprøvevist påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved de dis-
positioner, der er omfattet af årsregnskabet, og at dispositionerne er i overensstemmelse 
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
27. Revisionen har vist, at de risikofyldte områder generelt er behandlet tilfredsstillende for 
Nordisk Råd, og at gennemgangen af de interne kontroller i Nordisk Råd viser, at der er til-
fredsstillende ledelseskontroller og kontroller for specifikke regnskabsområder. Baseret på 
revisionen er det vores vurdering, at registrering af omkostningerne mv. i økonomisystemet 
er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet.  
 
D. Redegørelse om forvaltningsrevision 

28. Ud over den finansielle revision omfatter revisionen en vurdering af, om der er etable-
ret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er om-
fattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med ind-
gåede aftaler og sædvanlig praksis. 
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Derudover er formålet med revisionen at foretage en vurdering af, om der for udvalgte om-
råder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Nordisk Råd, og om oplys-
ningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Nordisk 
Råds virksomhed i 2012, herunder om de særlige initiativer, som præsidiet har besluttet, er 
igangsat og behandlet i overensstemmelse med beslutningerne. 
 
29. En væsentlig del af Nordisk Råds aktivmasse udgøres af likvide indeståender i penge-
institutter. Vi har med Nordisk Råd drøftet de risici, der er forbundet med at have store likvi-
de beholdninger i pengeinstitutter. Set i lyset af den globale krise i den finansielle sektor har 
vi anbefalet, at Nordisk Råd overvejer afdækning af risikoen herved, idet den forsikrings-
mæssige dækning er minimal. 
 
30. Vi har ved stikprøver gennemgået de administrative omkostninger for at påse, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Nordisk Råds midler.  
 
31. Det er vores overordnede vurdering, at forvaltningen af de administrative omkostninger 
i 2012 er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregn-
skabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende. 
 
V. Andre oplysninger mv. 

A. Eftersyn af præsidiets protokoller 

32. Vi har påset, at der føres protokol for afholdte møder i præsidiet, og at beslutninger ved-
taget af præsidiet er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet. Vi har læst protokollerne for 
2012, hvor der har været afholdt 6 møder. 
 
B. Overholdelse af lovgivning 

33. Den daglige ledelse har skriftligt erklæret, at der ledelsen bekendt ikke har været aktu-
elle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, hvis konsekvenser skal overvejes i forbindel-
se med udarbejdelsen af årsregnskabet. 
 
Vi er i forbindelse med vores revision 
 
 ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om, at der i Nordisk 

Råd udøves aktiviteter, der strider imod lovgivningen 
 ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer, at medlemmerne af ledelsen eller præsi-

diet for Nordisk Råd kan ifaldes erstatnings- og/eller strafansvar 
 ikke blevet bekendt med overtrædelse af bogføringsloven i Nordisk Råd. 
 
C. Risiko for besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet 

34. Vi har med Nordisk Råds ledelse drøftet risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregn-
skabet som følge af besvigelser eller fejl. Formålet med drøftelserne er at opnå en forståel-
se af ledelsens vurdering, dels af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejl-
information som følge af besvigelser og fejl, dels af kontrolforanstaltninger til forebyggelse 
heraf. 
 
Ledelsen har over for os bekræftet sit ansvar for udformning, implementering og vedligehol-
delse af regnskabs- og kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opdage besvigel-
ser og fejl, og at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser og fejl af betyd-
ning for årsregnskabet. 
 
Vi er i forbindelse med vores revision ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller 
vækker mistanke om, at der i Nordisk Råd foregår besvigelser og fejl af væsentlig betydning 
for årsregnskabet. 
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D. Ledelsens regnskabserklæring 

35. Vi har indhentet en regnskabserklæring fra rådsdirektøren og den økonomiansvarlige i 
Nordisk Ministerråds sekretariat. 
 
Den skriftlige erklæring er tilfredsstillende og omfatter årsregnskabets fuldstændighed og an-
dre områder, hvor det er vanskeligt at opnå revisionsbevis. 
 
E. Ikke-korrigerede forhold 

36. Vi skal som led i revisionen oplyse præsidiet om, hvorvidt der er forhold, som ikke er 
korrigeret i årsregnskabet, fordi den daglige ledelse har vurderet, at de er uvæsentlige bå-
de enkeltvist og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. 
 
Denne oplysning skal gives med henblik på at sikre, at præsidiet er orienteret om og kan til-
slutte sig den af den daglige ledelse foretagne vurdering. 
 
Alle forhold er korrigeret i det foreliggende årsregnskab. 
 
VI. Afsluttende bemærkninger 

37. I henhold til § 14 i Nordisk Råds økonomireglement skal vi erklære at have modtaget al-
le de oplysninger, der er anmodet om under revisionen. 
 
 
København, den 28. juni 2013 
 
   
   
   
   
Lone Strøm  Tina Mollerup Laigaard 
 
 
 


