Statsrevisoranmodning

Undersøgelse af PostNord Danmarks regnskabspraksis
PostNord Danmark, eller juridisk Post Danmark A/S, er et datterselskab til logistik- og kommunikationskoncernen PostNord. PostNord er ejet af den svenske og den danske stat med henholdsvis 60 % og 40 % af aktierne efter en
fusion 24. juni 2009 af det svenske postvæsen Posten AB og Post Danmark.
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Transport-, Bygge- og Boligministeriet har 24. juni 2014 udstedt bekendtgørelse af regnskabsreglement for Post Danmark A/S. Af regnskabsreglementets § 4 fremgår bl.a., at Post Danmark i de interne regnskabssystemer udarbejder adskilte opgørelser, der gør det muligt at sondre klart mellem på den
ene side tjenester og produkter, som er omfattet af befordringspligten, og på
den anden side tjenester og produkter, som ikke er det. Denne regnskabsmæssige adskillelse anvendes, når nettoomkostningerne ved at opfylde befordringspligten beregnes. I reglementet er også fastsat regler for fordeling af
fællesomkostninger, produktøkonomiopgørelser mv.
Rigsrevisionen er ikke medrevisor af Post Nord AB, hvori Post Danmark A/S
er et datterselskab. Selskabet revideres efter årsregnskabsloven af statsautoriserede revisorer. Rigsrevisionen har mandat til at foretage regnskabsgennemgang/forvaltningsrevision af Post Nord Danmark, jf. rigsrevisorlovens § 4,
stk. 2, sidste punktum, hvorefter Rigsrevisionen kan indkræve selskabets
regnskab gennem vedkommende minister.
Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om i et notat eller i en beretning at
gennemgå:
• Om Post Danmarks regnskabspraksis har været tilfredsstillende og
overholdt gældende regler i perioden 2010-2019?
• Hvordan Transport-, og Boligministeriet har ført tilsyn med Post Nord
Danmarks overholdelse af vilkår for befordringsforpligtelsen, herunder hvordan omkostningerne der er knyttet til og nødvendige for at
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opfylde befordringspligten er opgjort og dokumenteret over for ministeriet/Trafikstyrelsen, før der udbetales midler fra udligningsordningen? 1.

1

•

Hvordan Post Danmark har fordelt fællesomkostninger på befordringspligtige og ikke-befordringspligtige produkter og tjenester, og
om denne fordeling har været i overensstemmelse med gældende
regler?

•

Om udviklingen i Post Danmarks priser på henholdsvis befordringspligtige og konkurrenceudsatte produkter og tjenester har været fastsat ud fra valide omkostningsfordelinger?

•

Om der sker krydssubsidiering i PostNord Danmark, fx ved at datterselskaber ikke opkræves betaling for tjenester, udlån af faciliteter og
udstyr mv.?

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten, i medfør af § 18 og § 29 i postloven, lov nr. 1536 af 21. december 2010.
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