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Tilfredsstillende årsrapport
1. Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at Akademiraadet har afgivet en tilfredsstillende årsrapport.
2. Revisionen har været tilrettelagt ud fra, at Akademiraadet ikke er omfattet af en resultatkontrakt.

Vurdering af de 4 udvalgte områder

Meget tilfredsstillende rapportering om resultater
3. Rigsrevisionen har gennemgået årsrapportens beretning for at vurdere, om Akademiraadet har redegjort for de faglige og økonomiske resultater i sammenhæng. Rigsrevisionen har desuden vurderet, om der er fyldestgørende analyser af de væsentligste resultater.
4. Beretningen giver et godt overblik over Akademiraadets aktiviteter i 2007. Der er en
række sager der fremhæves og beskrives mere uddybende. Bl.a. har sekretariatet konsolideret sig med en ny sekretariatschef, efter at have været uden i et halvt år. Beretningen giver også et godt overblik over forventningerne til de kommende år. Bl.a. håber Akademiraadet at kunne skaffe midler til konservering, restaurering og kontrol af tilstedeværelsen af
de værker, der indgår i Akademiets kunstsamling.
Rigsrevisionen finder, at der er givet fyldige og gode forklaringer til figurerne i beretningen
vedrørende indtægter og omkostninger, låneramme og SKB-gæld, egenkapitalens sammensætning og omkostningernes sammensætning.
Det er Rigsrevisionens vurdering, at der i beretningen er foretaget en tilfredsstillende vurdering af de overordnede finansielle og faglige resultater samt forventningerne til de kommende år.

Tilfredsstillende finansiel rapportering
5. Rigsrevisionen har gennemgået Akademiraadets finansielle rapportering for at vurdere,
om den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med Økonomistyrelsens regelsæt, om der er opstillet tilstrækkelige relevante forklaringer og noter, samt om der er sam-
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menhæng mellem resultatopgørelse, balance og tilhørende noter. Endvidere er det vurderet, om der er overensstemmelse mellem resultatopgørelsen i årsrapporten og statsregnskabet.
6. Rigsrevisionen kan konstatere, at Akademiraadets regnskabspraksis er i overensstemmelse med Økonomistyrelsens regelsæt, og at der ikke er givet dispensation herfra. Rigsrevisionen finder endvidere, at regnskabspraksis er tilstrækkeligt beskrevet i årsrapporten
til at forstå regnskabet.
7. Rigsrevisionen konstaterede, at Akademiraadet, i henhold til Økonomistyrelsens vejledning, har medtaget de obligatoriske tabeller og skemaer i årsrapporten. Rigsrevisionen finder endvidere, at Akademiraadet har udarbejdet gode og relevante supplerende noter vedrørende de væsentligste poster i regnskabet, hvilket er med til at give regnskabslæseren
nødvendig og relevant information om regnskabet.
8. Rigsrevisionen gennemgik sammenhængen mellem regnskabets enkelte elementer,
dvs. sammenhængen mellem resultatopgørelse, balance og noter. Rigsrevisionen fandt, at
der er overensstemmelse mellem resultatopgørelsen, balancen og noterne.
9. Rigsrevisionen har afstemt resultatopgørelsen i årsrapporten med statsregnskabet. Der
blev ikke konstateret differencer ved afstemningen.

Tilfredsstillende tilrettelæggelse af målinger og registreringer
10. Akademiraadet illustrerede under besøget, at årsrapportens oplysninger stammer fra
de etablerede økonomi- og administrationssystemer, som Akademiraadet råder over.
11. Akademiraadet oplyste, at man ikke har udarbejdet en selvstændig tidsplan for udarbejdelsen af årsrapporten, men at man har fulgt de tidsfrister, som departementet har lagt
ud.
12. Rigsrevisionen har undersøgt om registreringerne i årsrapporten er tilvejebragt gennem formaliserede forretningsgange, der sikrer en systematisk registrering og efterkontrol
af økonomi-, resurse- og aktivitetsdata.
13. Gennemgangen viste, at der er fastsat forretningsgange for registrering af data for udførte aktiviteter og produktion. Disse forretningsgange er imidlertid ikke nedskrevet i vejledninger e.l. Rigsrevisionen finder, at nedskrevne forretningsgange kan være med til at
mindske risikoen for fejl i årsrapportens oplysninger. Omfanget heraf bør dog vurderes i
forhold til Akademiraadets størrelse.

Tilfredsstillende dokumentation
14. Rigsrevisionen har undersøgt om grundmaterialet var tilgængeligt, om opgørelsesmetoderne var beskrevet, og om det var muligt at gå fra grundregistreringerne til opgørelserne i årsrapporten og omvendt.
15. Ved besøget fik Rigsrevisionen forelagt dokumentation for følgende oplysninger:
• Kommenteret diverse bymæssige planer i København Kommune (side 4)
• Indstillet modtagere til legater, der ikke bestyres af Akademiraadet (side 5)
• Opgørelse af frivilligt arbejde til 1½ årsværk (side 7)
• Akademiraadets Udvalg for Kirkekunsts anvendelse af 61.000 kr. til besigtigelser
og møder (side 7)
• Opgørelse af forbrug i året på økonomiforvaltning (150.000 kr.) og Beretning/valg
(86.700 kr.) (tabel 1, side 11).
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16. Rigsrevisionen finder, at der var en god dokumentation for de udvalgte oplysninger, og
at der var et klart transaktionsspor - dvs. sammenhæng mellem de enkelte registreringer
og regnskabets økonomi- og statistikdata.
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