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Statens revisionsverk har beslutat, att idag avge denna revisionsbe-
rättelse rörande årsrevisionen av Åbo Akademi för finansåret 2000. 
Revisionsberättelsen överlämnas både till undervisningsministeriet 
och Åbo Akademi. Revisionen har utförts av överrevisor Susanna 
Falck. Arbetet har övervakats av revisionschef Hannu Taunula. 

Revisionen har utförts enligt revisionsverkets föreskrift för årsrevisio-
nen. Revisionen har inriktats på Åbo Akademis bokslut, bokföringen 
på vilken bokslutsuppgifterna baserats på, den övriga redovisningen, 
intern kontroll samt iakttagande av budgeten och de centrala stad-
gandena över budgetens tillämpning 

På basen av revisionen framförs följande. 

BOKSLUTET OCH REDOVISNINGEN 

Bokslutskalkylerna, bilageuppgifterna, räkenskapsverkets granskning 
av kalkylerna samt bokföringen 

Bokslutskalkylernas innehåll och presentation samt bokföringen, 
som bokslutet baserats på, har granskats i tillräcklig omfattning för 
att få bekräftat, att bokslutskalkylerna samt bilageuppgifterna till vä-
sentliga delar upprättats korrekt. Bokföringsgranskningens omfatt-
ning och inriktning har avgjorts på basen av riskanalys.  

Bokslutskalkylerna, vilka består av budgetens utfallskalkyl, intäkts- 
och kostnadskalkylen samt balansräkningen har granskats. På ba-
sen av utförd granskning framförs, att bokslutskalkylerna har upp-
gjorts i enlighet med gällande stadgan.  
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På basen av granskningen framförs, att uppgifterna i bilagor till bok-
slutskalkylerna uppgetts i enlighet med budgetförordningens krav.  

Räkenskapsverkets granskning av bokslutskalkylerna i bokslutsak-
ten har framförts i enlighet med budgetförordningen. 

På basen av bokföringsgranskningen framförs, att bokföringen 
handhafts och organiserats på ett behörigt sätt.  

Beskrivningen av verksamhetens resultat, den avgiftsbelagda verk-
samhetens lönsamhet samt redovisningssystemen 

Resultatbeskrivningens och kostnadsmotsvarighetskalkylernas inne-
håll och presentation samt den underliggande redovisningen har 
granskats begränsat. Granskningen har inriktats på en bedömning 
av resultatbeskrivningens väsentliga prestations- och kostnadsupp-
gifter samt på uppgifter över verksamhetens ekonomiska effektivitet 
och produktivitet. Kostnadsmotsvarighetskalkylen för företagseko-
nomisk avgiftsbelagd verksamhet har granskats. 

Resultatbeskrivningen har utvärderats i sin helhet vid bedömningen 
av resultatuppgifternas tillräcklighet. 

De granskade resultatuppgifterna samt kostnadsmotsvarighetskalky-
lerna konstateras vara till väsentliga delar tillförlitliga. 

Åbo Akademis resultatrapportering innehåller uppgifter över de re-
sultatmål som uppställts i resultatkontraktet, resultatområdesvisa 
kostnadsuppgifter samt nyckeltal över verksamhetens produktivitet, 
ekonomiska effektivitet och verkningsfullhet. Jämförelsetalen för tidi-
gare år rörande de ekonomiska effektivitetsmåtten samt resultatupp-
gifterna för den gemensamt finansierade verksamheten bör i fort-
sättningen innefattas i resultatrapporteringen. I övrigt innefattar re-
sultatbeskrivningen till väsentliga delar tillräckliga uppgifter. 

Granskningen av de redovisningssystem som resultatbeskrivningen 
och kostnadsmotsvarighetskalkylerna baserats på, har inriktats på 
utvärdering av bokföringsuppgifternas överföring till kostnadsberäk-
ningen samt använda fördelningsnycklar. På basen av granskningen 
framförs, att beräkningen av personal- och utrymmeskostnaderna 
bör utvecklas i fortsättningen. 

INTERN KONTROLL 

Den interna kontrollen har utvärderats vid riskanalysen och grans-
kats i samband med genomgång av redovisningssystemen och bok-
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slutet. Den interna kontrollen har även granskats i samband med 
granskningen av Åbo Akademis upphandlingsförfarande samt eko-
nomiförvaltningens datasystem.  

I samband med granskningen påpekades brister rörande avsakna-
den av interna upphandlingsdirektiv och bestämmelser om ekonomi-
systemens datasäkerhet samt ekonomistadgans uppdatering. Dessa 
interna regelverk bör utarbetas och uppdateras.  

Utvecklingsåtgärderna för förbättrad tillsyn och kontroll av de externt 
finansierade projekten har igångsatts på akademin under innevaran-
de år. De interna direktiven för avtalsförfarandet bör preciseras.  

IAKTTAGANDE AV BUDGETEN OCH DE CENTRALA STADGANDENA 
ÖVER BUDGETENS TILLÄMPNING 

På basen av utförd granskning anförs som utlåtande, att budgeten 
och de centrala stadgandena över budgetens tillämpning har iaktta-
gits.  

 

 

Revisionsråd, OFR  Erkki Mäki-Ranta 

 

Överrevisor  Susanna Falck 
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