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Stndrd for offentg revson nr. 1 – Grundæggende prncpper for offentg revson (SOR 1)
fstægger det overordnede fgge udgngspunkt for Rgsrevsonens revson og for Rgsrevsonens fstæggese f det smede sæt f stndrder for offentg revson (SOR).
Det er et mndegt nerkendt nterntont prncp, t rgsrevsoner bør være ufhængge. Rgsrevsonernes roe og ufhængghed er b.. beskrevet  FN’s resouton nr. A/66/209
og  Lm- og Mexco-erkærngerne, der er vedtget f rgsrevsonernes nterntone orgnston, NTOSA.
Rgsrevsor er ufhængg  udføresen f st hverv, f. rgsrevsorovens § 1. Det er derfor
rgsrevsor, der hr det fgge nsvr for Rgsrevsonens smede opgver og for t fstægge de fgge prncpper og stndrder, der er reevnte  den forbndese.
Det hører t rgsrevsors roe t fungere som en ufhængg fgg utortet  spørgsm
om offentg revson. Denne roe vser sg sær  forbndese med:
•
•

spørgsm om, hvke konkrete revsoner Rgsrevsonen sk ptge sg
spørgsm om fgge krv t Rgsrevsonens revsoner

•

Rgsrevsonens vurdernger f, om offentge regnskber er undergvet betryggende
revson, f. rgsrevsorovens § 6

•

rgsrevsors mndege bstnd t Sttsrevsorerne og bstnd vedrørende sttsregnskbet, f. rgsrevsorovens § 8, stk. 1

•

rgsrevsors smrbede med mnstererne om revsons- og regnskbsspørgsm, der
b.. hr grundg  rgsrevsorovens § 8, stk. 2, § 9 og § 10

•

Rgsrevsonens smrbede med godkendte revsorer om konkrete opgver.

Der er smtdg fstgt nterntone fgge prncpper og stndrder for t skre ufhængg revson f hø kvtet. De nterntone stndrder for offentg revson er fstgt
f NTOSA  nternton Stndrds of Supreme Audt nsttutons (SSA). NTOSA hr 
en række vedtgeser opfordret e rgsrevsoner t t mpementere SSA’erne  overensstemmese med deres ovgrundg og ntone kontekst ved t fstægge de forskege
revsonsopgver og defnere, hvke stndrder der gæder for opgverne. Ntone stndrder for offentg revson bør være  overensstemmese med SSA 100 – Grundæggende prncpper for offentg revson. Det er hensgten med udformnngen f SOR t mpementere SSA’erne  den offentge revson  Dnmrk.
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SOR 1

Prncpperne  SOR 1 udgør grundget for de øvrge stndrder  SOR. SOR 1 ndehoder kke
krv t revsor  forbndese med gennemføresen f de enkete revsoner, men SOR 1 kn
være et væsentgt bdrg t forstesen f stndrderne  forbndese med nvendesen
f stndrderne p Rgsrevsonens opgver.
SOR 1 fstægger prncpper for Rgsrevsonen  forbndese med:
•

fstsættese f stndrder for offentg revson, f. pkt. 1-4

•
•

god offentg revsonsskk, f. pkt. 5-7
Rgsrevsonens revsonsopgver, f. pkt. 8-12

•

smsp meem revsonsopgver, f. pkt. 13-19.

SOR 1 (verson 1.0) gæder for Rgsrevsonen fr 1. nur 2017. Smtdg bortfder Rgsrevsonens pubkton om god offentg revsonsskk fr nur 2013.

PRINCIPPER FOR RIGSREVISIONEN
Fastsættelse af standarder for offentlig revision
1.

Rgsrevsonen udformer stndrderne for offentg revson (SOR), der fstægger de
fgge krv, som efter Rgsrevsonens opfttese kn stes t revsor  forbndese
med gennemføresen f revsoner  den offentge sektor. De fgge krv, der fremgr
f stndrderne, reguerer revsors nsvr  forhodet t de revderede, de ttænkte
brugere f revsors rpporter og offentgheden  mndeghed.

2.

Rgsrevsonen offentggør SOR og skrer, t de øbende opdteres. Stndrderne sk
bdrge t t skre gennemsgtghed  Rgsrevsonens opgveøsnng og udgør det reevnte grundg for vurdernger f den revsonsfgge kvtet f det rbede, der udføres f Rgsrevsonen. Stndrderne sk endvdere bdrge t et effektvt smsp
med ndre revsorer, herunder sær godkendte revsorer, der øser opgver  den offentge sektor.

3.

Rgsrevsonen udfører td sne revsoner  overensstemmese med SSA 100 –
Grundæggende prncpper for offentg revson. Det fremgr f SSA 100, t rgsrevsonerne kn nvende prncpperne som grundg for t fstægge ntone stndrder for offentg revson. SOR fstægger de mere præcse krv, der er reevnte
for offentg revson  Dnmrk.  tfæde, hvor Rgsrevsonen øser ndre revsonsopgver, end hvd der er forudst  stndrderne, fnder krvene  stndrderne nvendese med de tpsnnger, der er reevnte for opgven. Det kn  sdnne tfæde være reevnt t æse stndrderne  smmenhæng med de grundæggende prncpper  SSA 100.

4.

Rgsrevsonen skrer, t SOR er  fud overensstemmese med SSA 100. Rgsrevsonen nddrger  den forbndese ogs de supperende prncpper for fnnse revson,
urdsk-krtsk revson og forvtnngsrevson, der ndgr  SSA’erne. Ved udformnngen f SOR nvender Rgsrevsonen dsse prncpper med de tpsnnger, der er
reevnte  forbndese med de revsonsordnnger, som fndes  Dnmrk.
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God offentlig revisionsskik
5.

God offentg revsonsskk er en grundæggende norm for offentg revson  Dnmrk,
der hr været gædende sden sttsregnskbsoven f 1926, og som  dg er fspeet  rgsrevsorovens § 3 og  en ng række ndre bestemmeser. De reevnte prncpper  den forbndese fremgr f pkt. 6-7.

6.

Rgsrevsonen bdrger t t skre, t offentgt fnnserede ktvteter bver revderet p betryggende vs  overensstemmese med god offentg revsonsskk. De reevnte revsonsbestemmeser bør ste krv om, t revsonen f regnskbet sker 
overensstemmese med god offentg revsonsskk, f. rgsrevsorovens § 3. Rgsrevsonen føger op p, om dette sker  prkss, nr der er nednng dert  forbndese
med Rgsrevsonens mndege opgver.

7.

Rgsrevsonen bdrger t t fortoke, hvd god offentg revsonsskk ndebærer 
konkrete revsoner. Rgsrevsonens fortoknng f god offentg revsonsskk er:
•

Henvsnnger t god offentg revsonsskk  revsonsbestemmeser eer ndre opgvevkr ndebærer, t opgven omftter de 3 spekter, der fremgr f rgsrevsorovens § 3, nemg fnnse revson, urdsk-krtsk revson og forvtnngsrevson. SOR præcserer den nærmere forpgtese, som et sdnt opgvevkr
ndebærer for revsor, ved t fstægge krv t revsonerne.

•

•

God offentg revsonsskk ndebærer, t Rgsrevsonens større undersøgeser tger udgngspunkt  den fgrænsnng f muge emner og krterer, som føger f
rgsrevsorovens § 3.
God offentg revsonsskk ndebærer desuden, t revsonerne sk hve en god
fgg kvtet  overensstemmese med nterntone prncpper for offentg revson. Dette skres ved, t revsonerne gennemføres  overensstemmese med SOR.

Rigsrevisionens revisionsopgaver
8.

SOR fnder nvendese p revsonsopgver. Rgsrevsonen er forpgtet t t gennemføre revsoner  medfør f rgsrevsorovens § 2 og en række ndre ovbestemmeser.
SSA 100 fstægger en nterntont nerkendt forstese f, hvd der  den forbndese kn forsts ved en revson, og fstsr, t det er den enkete rgsrevsons
nsvr t defnere sne opgver nærmere  forbndese med fstæggesen f revsonsstndrder. De reevnte prncpper  den forbndese fremgr f pkt. 9-11.
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9.

SOR 1

Rgsrevsonen defnerer en revson som en systemtsk og mrettet rbedsproces,
hvor met er t sætte revsor  stnd t t udforme en konkuson om et bestemt emne eer om bestemte opysnnger. Revsoner kn tge form f drekte rpporterngsopgver eer ttesttonsopgver:
•

Ved drekte rpporterngsopgver vurderer revsor et bestemt emne ud fr reevnte krterer, og det hører t revsors opgve t fstægge eer præcsere og fgrænse emnet og de reevnte krterer. Resutterne f vurderngen fremgr f
revsors rpport, der ndehoder revsors smmenfttende konkuson om emnet.
Større undersøgeser, urdsk-krtske revsoner og forvtnngsrevsoner er drek-

•

te rpporterngsopgver.
Ved ttesttonsopgver foretger en nden prt vurderngen f emnet (fx vrksomhedens resutt og fnnsee stng) ud fr reevnte krterer (fx en bestemt
regnskbsmæssg begrebsrmme) og udrbeder en rpport med de opysnnger,
der er resuttet f vurderngen.  dette tfæde er det dsse opysnnger, som revsor udformer en konkuson om, og konkusonen ndgr  en erkærng, der føger
et stndrdseret formt. Fnnsee revsoner er ttesttonsopgver.

 begge tfæde udformer revsor en konkuson, der ngver,  hvke væsentge henseender emnet er  overensstemmese med eer kke er  overensstemmese med de
reevnte krterer.

10. Ved en revson foretger revsor fgge vurdernger og gennemfører hndnger for

t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs som grundg for revsors konkuson.

Ved t gennemføre en revson og udforme en konkuson bdrger revsor t t styrke
de ttænkte brugeres td t resutterne f vurderngen f emnet. Revsonen pnægges og udføres derfor med henbk p t opn hø grd f skkerhed for, t der kke
er væsentge uopdgede omstændgheder, der kn hve betydnng for udformnngen
f revsors konkuson, nden revsor fgver sn rpport eer erkærng. De ttænkte
brugere ved en revson omftter ndre prter end dem, der er drekte nsvrge for
emnet. Ved Rgsrevsonens opgver er de ttænkte brugere sær Sttsrevsorerne,
Foketnget og offentgheden.

11. Rgsrevsonens revsonsopgver omftter:
. Større undersøgeser
En større undersøgese er en revson, der gennemføres med henbk p t fgve
en beretnng t Sttsrevsorerne p grundg f rgsrevsorovens § 8, stk. 1, eer
§ 17, stk. 2. En større undersøgese kn ng ethvert forhod, som Rgsrevsonen
hr dgng t t efterprøve eer vurdere p grundg f rgsrevsoroven eer særge ovbestemmeser. Opgven strter med rgsrevsors besutnng om t gngsætte undersøgesen, f. rgsrevsorovens § 17, stk. 2, eer med en nmodnng fr
Sttsrevsorerne, f. rgsrevsorovens § 8, stk. 1, og ndedes ofte med en forundersøgese. Opgven fsuttes normt ved, t Sttsrevsorerne p bggrund f et nott fr Rgsrevsonen besutter t fsutte opføgnngen vedrørende de sger, der
fremgk f beretnngen.
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b. Revson f sttsregnskbet
Denne opgve omftter revson f sttsregnskbet og deopgver med revson f
hvert mnsterums omrde f sttsregnskbet. Opgven omftter hvert r en fnnse revson f det smede sttsregnskb, en fnnse revson f de bestnddee f sttsregnskbet, der vedrører hvert mnsteromrde, smt urdsk-krtske
revsoner og forvtnngsrevsoner, der pnægges over en 5-rg perode for
hvert mnsteromrde. Ved t gennemføre denne opgve opfyder Rgsrevsonen
bestemmeserne  rgsrevsoroven om:
•

t Rgsrevsonen revderer sttens regnskber, f. § 2, stk. 1, nr. 1, og regnskber for nsttutoner, forennger, fonde mv., hvs udgfter eer regnskbsmæssge underskud dækkes ved sttstskud, f. § 2, stk. 1, nr. 2

•

t Rgsrevsonen undersøger fudstændgheden f sttsregnskbet og smmenhoder bevngs- og regnskbst, f. § 17, stk. 1.

Rgsrevsonen ptger sg normt kke ndre fnnsee revsoner p grundg
f dsse bestemmeser end dem, der ndgr  opgven med revson f sttsregnskbet.
c. Revson f ndre offentge rsregnskber
Rgsrevsonen hr opgver med revson f ndre rsregnskber end sttsregnskbet som føge f bestemmeserne  rgsrevsorovens § 2, stk. 1, nr. 3- 4. Rgsrevsonen hr desuden opgver  medfør f rgsrevsorovens § 2, stk. 1, nr. 2, med revson f rsregnskber for nsttutoner, forennger, fonde mv., hvs udgfter eer
regnskbsmæssge underskud dækkes ved bdrg, fgft eer nden ndtægt  henhod t ov. Hert kommer opgver med revson f ndre rsregnskber  medfør f
bestemmeser  nden ovgvnng. Hver f dsse opgver omftter fnnse revson
f de rge regnskber smt urdsk-krtske revsoner og forvtnngsrevsoner,
der pnægges over en 5-rg perode.
d. Andre revsonsopgver
Rgsrevsonen kn ptge sg ndre revsonsopgver, nr Rgsrevsonen hr dgng t t gennemføre revsonerne  medfør f rgsrevsoroven, særge ovbestemmeser eer som føge f en fte. Sdnne opgver kn omftte ethvert forhod, som Rgsrevsonen hr dgng t t efterprøve eer vurdere ved en revson
p grundg f rgsrevsoroven eer særge ovbestemmeser.

12. Rgsrevsonen kn  medfør f rgsrevsorovens § 9 fte, t Rgsrevsonens rev-

sonsopgver vretges  et nærmere fstgt smrbede meem Rgsrevsonen og
et orgn for ntern revson. En sdn § 9-fte kn ndebære, t den nterne revson

udfører revsoner  overensstemmese med SOR, der ndgr som et ed  Rgsrevsonens opgve. Rgsrevsonens edese tger  den forbndese stng t, hvke ændrnger ften ndebærer  Rgsrevsonens opgve  forhod t de krv t fnnsee revsoner, urdsk-krtske revsoner og forvtnngsrevsoner, der fremgr f SOR.
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Samspil mellem revisionsopgaver

13. Rgsrevsonens forskege revsonsopgver hr en ndbyrdes smmenhæng og for-

udsætter koordnerng meem de enkete opgver. De reevnte prncpper  den forbndese fremgr f pkt. 14-19.

14. Rgsrevsonen gennemfører hver enket revsonsopgve s effektvt og mrettet

som mugt. Rgsrevsonen ndhenter  den forbndese kke nformtoner, der kke
er reevnte, og udfører kke rbede, der kke er nødvendgt for gennemføresen f
en revson  overensstemmese med SOR. Besutnnger, der ndebærer, t Rgsrevsonen ptger sg en ny opgve eer udfører rbede, der kke er en de f en revson
efter SOR, træffes f Rgsrevsonens edese. Rgsrevsonens edese fstægger desuden, hvem der er opgvensvrg revsor for hver enket revsonsopgve.

15. Rgsrevsonen fstægger en overordnet strteg for større undersøgeser, som ngver prncpperne eer retnngsnerne for de vurdernger og prorternger, der gger
t grund for rgsrevsors besutnnger om t gngsætte større undersøgeser f egen
drft, f. rgsrevsorovens § 17, stk. 2. Sdnne større undersøgeser fokuserer sær
p forhod, der kke efterprøves  forbndese med Rgsrevsonens opgver med revson f regnskber.

16. Rgsrevsonerne rpporterer resutter og konkusoner for hver gennemført revson
 overensstemmese med SOR.  tfæde, hvor observtoner, der gøres  forbndese
med en revson, ogs kn hve betydnng for ndre revsonsopgver, kommunkeres

dsse t de reevnte opgvensvrge revsorer, som vurderer, hvken ndvrknng observtonerne sk hve p dsse revsonsopgver.  den forbndese hr hver f de nvoverede opgvensvrge revsorer nsvret for den smede revson, som eder
frem t de konkusoner, der udformes som ed  opgven.

17. Rgsrevsonens større undersøgeser kn ng ethvert forhod, som Rgsrevsonen

hr dgng t t efterprøve eer vurdere og kn derfor ogs nddrge forhod, som
Rgsrevsonen tdgere hr vurderet  forbndese med ndre revsoner. Hvs en stør-

re undersøgese eder t en ændret vurderng, eer hvs resutter eer konkusoner
fr tdgere revsoner hr betydnng  forbndese med den større undersøgese, fremgr dette f Rgsrevsonens beretnng.

18. Rgsrevsonens fnnsee revsoner sk dnne grundg for en konkuson  en erkærng om det smede regnskb som hehed. Det kn ndebære, t Rgsrevsonen som

ed  revsonen og ved udformnngen f konkusonen m tge stng t forhod, der
ogs fremgr f ndre revsonsrpporter. Rgsrevsonen tger  den forbndese stng t, hvken vrknng de pgædende forhod hr p pnægnngen og gennemføresen f den fnnsee revson og p udformnngen f konkusonen  erkærngen
om regnskbet. Hvs dette fører t, t Rgsrevsonen udformer en modfceret konkuson, kn det føre t, t forhodet omtes  erkærngen om regnskbet.
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19. Rgsrevsonen tretteægger st rbede sdn, t Rgsrevsonen  vdest mugt omfng begrænser de tfæde, hvor smme forhod kn hve reevns for fere forske-

ge revsonsopgver. Nr Rgsrevsonen værksætter en større undersøgese, kn
det føre t, t Rgsrevsonens edese besutter t undde, udskyde eer begrænse
omfnget f de revsoner, der gennemføres som ed  opgver med revsonen f sttsregnskbet eer ndre regnskber. Rgsrevsonens edese kn  den forbndese undtgesesvs besutte t overskrde den 5-rge pnægnngsgrænse for gennemførese f urdsk-krtske revsoner og forvtnngsrevsoner, der dermed kke er udført
 overensstemmese med SOR.  s fd fremgr det som en supperende opysnng 
Rgsrevsonens erkærng om regnskbet.
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