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Afrapportering af den afsluttende revision af DIPDs regnskab for 2016

24. maj 2017

1. Rigsrevisionen har udført afsluttende revision af DIPDs (Danish Institute for
Parties and Democracy) regnskab for 2016. Vi gennemgår nedenfor resultaterne af revisionen, der ikke kræver yderligere svar fra DIPD.

13. kontor
J.nr.: 49953

Revisionens formål og indhold
2. Formålet med den afsluttende revision har været at vurdere, om DIPD har
foretaget basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller ved godkendelsen af regnskabet, og om der er væsentlige fejl og mangler i regnskabet.
3. Revisionen er baseret på gennemgang af DIPDs råbalance, regnskabsmateriale, interviews samt en bilagsstikprøve.
Rigsrevisionens samlede vurdering
4. Rigsrevisionen har ved den afsluttende revision vurderet, at DIPD har foretaget tilfredsstillende basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller
ved godkendelsen af regnskabet. Rigsrevisionen har ikke ved revisionen konstateret væsentlige fejl og mangler i DIPDs regnskab.
Dog konstaterer Rigsrevisionen, at DIPD gennem flere år har været afhængig
af ekstern konsulentbistand ved løbende regnskabsopgaver herunder regnskabsaflæggelsen. Rigsrevisionen forudsætter, at statslige institutioner som
udgangspunkt selv kan varetage normale og basale regnskabsopgaver.
Rigsrevisionen har ved vurderingen bl.a. lagt vægt på følgende forhold:
5. Rigsrevisionen konstaterede, at lønnen var indtastet manuelt i Navision, da
DIPD ikke bruger SLS, men et andet lønsystem, som ikke kan overføre data
elektronisk til Navision. Vi henleder opmærksomheden på, at DIPDs systemanvendelse ifølge regnskabsbekendtgørelsens §12 aftales mellem Udenrigsministeriet og Finansministeriet.
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6. Gennemgangen af DIPDs opgørelse af feriepengeforpligtelsen viste, at
DIPD ikke havde fulgt Moderniseringsstyrelsens retningslinjer. Rigsrevisionen
konstaterede, at DIPD ikke havde medregnet de 5 særlige feriefridage.
7. Rigsrevisionen konstaterede også, at 2 medarbejdere er omfattet af en
bruttolønsordning. Staten har ikke hjemmel til at indgå bruttolønsordninger.
8. Gennemgangen af konto 2270 viste en stor stigning fra 2015 til 2016 i udgifterne til konsulenter både i Danmark og udlandet. DIPD oplyste, at posteringerne bl.a. omfattende løn til en projektansættelse i Myanmar. Dette er forkert
konteringspraksis. Projektansættelse er egentlig løn og skal derfor konteres
som en lønudgift.
9. Ved bilagsgennemgangen konstaterede vi at rejse- og repræsentationsbilag var korrekt attesteret og at relevant dokumentation var vedhæftet.
10. Resultaterne fra den afsluttende revision vil indgå i Rigsrevisionens samlede vurdering af ministerområdet for 2016. Den samlede vurdering af ministerområdet baseres på resultaterne fra alle de revisioner, vi har gennemført
hos jer og hos andre virksomheder på ministerområdet. Den samlede konklusion bliver rapporteret i en erklæring til ministeriet og vil indgå i beretning om
revisionen af statsregnskabet for 2016.
Kontaktperson
11. Ved eventuelle spørgsmål til brevet kan jeg kontaktes på tlf. 33928697 eller via e-mail til rr@rigsrevisionen.dk med oplysning om det j.nr., der står i
brevhovedet.

Med venlig hilsen

Carina Høgsted
Specialkonsulent
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