Standard for offentlig revision nr. 2

Rigsrevisionens kvalitetsstyring

SOR 2

SOR 2

Standarderne
for offentlig

SOR 2

SOR 2

STANDARD FOR OFFENTLG REVSON NR. 2 (VERSON 1.1)

Rigsrevisionens kvalitetsstyring
Stndrd for offentg revson nr. 2 – Rgsrevsonens kvtetsstyrng (SOR 2) fnder nvendese p Rgsrevsonens overordnede system for kvtetsstyrng f e de revsoner, der
gennemføres f Rgsrevsonen.
 denne stndrd forsts Rgsrevsonens kvtetsstyrngssystem som summen f de nttver, edesen hr værkst for t skre, t Rgsrevsonen opfyder krvene  rgsrevsoroven, herunder t kvtetsspektet ndgr  Rgsrevsonens strteg, kutur, potkker og
procedurer.
Kvtetsstyrngen omftter bde øbende overvgnng f, om kvteten er hø, og efterføgende kontro f, om revsoner udføres  overensstemmese med SOR 2. Kvtetsstyrng
udmøntes gennem kvtetsskrng og øbende evuerng underves  revsonsprocessen,
og kvtetskontro er de hndnger og evuernger, der udføres, nr revsonen er fsuttet.
SOR 2 beskrver Rgsrevsonens kvtetsstyrng p orgnstonsnveu. Den enkete revsors øbende kvtetsstyrng f revsonen p opgvenveu er beskrevet  SOR 3, 4, 6 og
7 og er ydergere uddybet  nterne veednnger.
SOR 2 tger fsæt  SSA 40 – Kvtetsstyrng for rgsrevsoner (fr 2017 SSA 140). Denne SSA fstægger nterntone prncpper for 6 eementer  en rgsrevsons kvtetsstyrngssystem. Prncpperne føges f Rgsrevsonen og er udmøntet  SOR 2.
Rgsrevsonens kvtetsstyrngssystem omftter e Rgsrevsonens edere og medrbedere.
Prncpperne  kvtetsstyrngen omftter ogs revsorer og ndre, som udfører rbede for
Rgsrevsonen.  tfæde, hvor Rgsrevsonen bserer sg p rbede udført f ndre, hr
Rgsrevsonen pgt t t pse, t de overhoder prncpperne for god kvtet som beskrevet  SOR 2.
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SOR 2 gengver de nterntone prncpper og uddyber krv t føgende 6 eementer  Rgsrevsonens kvtetsstyrng:
•

edesens nsvr for kvtet, f. pkt. 1-4

•
•

etske krv, f. pkt. 5-6
ccept og fortsættese f kentforhod og specfkke opgver, f. pkt. 7-10

•
•

personemæssge resurser, f. pkt. 11-14
udførese f revsoner og ndet rbede, f. pkt. 15-20

•

overvgnng, f. pkt. 21-23.

Denne verson f SOR 2 (verson 1.1) fnder nvendese p Rgsrevsonens rbede, hvor opgven gngsættes 1. nur 2017 eer senere. Krvene  SOR 2 er dentske med den stndrd for kvtetsstyrng  Rgsrevsonen, der bev fstgt og offentggort  u 2015.

KRAV
Ledelsens ansvar for kvalitet

NTERNATONALT PRNCP
En rgsrevson bør etbere potkker og procedurer, som er udrbedet for t fremme en ntern
kutur, der nerkender, t kvtet er vgtg for udøvesen f t rgsrevsonens rbede. Sdnne potkker og procedurer bør fstsættes f ederen f rgsrevsonen, som hr det overordnede nsvr for kvtetsstyrngssystemet.

1.

Rgsrevsonens kvtetsstyrngssystem dækker e nveuer  Rgsrevsonens he-

2.

 prkss er de forskege eementer f kvtetsskrngen og kvtetskontroen nd-

rrk. Rgsrevsor hr som eder f Rgsrevsonen det overordnede nsvr for kvtetsstyrngen som hehed.

eret  revsonens rbedsprocesser og uddeegeret p forskeg vs t de forskege
g  orgnstonen (revsonstem, kontorchef, fdengschef og rgsrevsor). Det betyder med ndre ord, t den enkete eder/medrbeder hr et sevstændgt nsvr for,
t kvteten  den de f revsonsprocessen, vedkommende udfører, er  orden, herunder t nægge en obektv tgng  revsonen og et pssende nveu f professone skepss. Derfor fndes der kke en egentg kvtetsskrngsenhed  Rgsrevsonen.
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Rgsrevsonens stndrder, veednnger og procedurer for revson fstsætter, hvd
der kendetegner et produkt f hø kvtet, hvordn god kvtet opns, og hvke procedurer, processer og m der sk gennemføres for t kunne evere revsonsresutter  den ønskede kvtet. Stndrder, veednnger og procedurer er ogs medvrkende t t undg uens fgge vurdernger p tværs f orgnstonen. Det er Rgsrevsonens edese, der fstsætter, hvke stndrder, veednnger og procedurer der gæder
for Rgsrevsonens revsonsrbede. Det er endvdere Rgsrevsonens edese, der skrer, t Rgsrevsonens nstte er bekendte med og kompetente t t føge dsse, og
t der er tstrækkege resurser t t gennemføre kvtetsskrng og kvtetskontro.

4.

Endeg er det Rgsrevsonens edeses nsvr t skre, t der  Rgsrevsonen ekssterer en ntern kutur, som understøtter og skrer, t Rgsrevsonen everer produkter
f hø kvtet.

Etiske krav

NTERNATONALT PRNCP
En rgsrevson bør etbere potkker og procedurer, som er udrbedet for t gve rgsrevsonen hø grd f skkerhed for, t den, herunder e medrbedere og e prter, som udfører
rbede for rgsrevsonen, overhoder reevnte etske krv.

5.

Rgsrevsonen hr smet de etske reger og etske prncpper, der gæder for Rgsrevsonens nstte,  kodekset God dfærd  Rgsrevsonen, der er udrbedet  overensstemmese med SSA 30 – Code of Ethcs (fr 2017 SSA 130). God dfærd  Rgsrevsonen beskrver, hvke prncpper nstte  Rgsrevsonen sk eftereve, s Rgsrevsonens troværdghed, ufhængghed og sgghed kke kompromtteres. Det dreer sg om reger for hbtet, rokerng, bbeskæftgese, modtgese f gver og tenester, stndrder for revsonsrbedet og tvshedspgt. Ud over t fstsætte en række specfkke reger understreges det  God dfærd  Rgsrevsonen, t nstte hr
pgt t øbende  deres rbede t være opmærksomme p, hvordn de bedst mugt
skrer og bevrer Rgsrevsonens troværdghed.

6.

Rgsrevsonens nstte bekræfter hvert r  en erkærng, t de hr efterevet God
dfærd  Rgsrevsonen.
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Accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver

NTERNATONALT PRNCP
En rgsrevson bør etbere potkker og procedurer, som er udrbedet for t gve rgsrevsonen hø grd f skkerhed for, t den kun v udføre revson og ndet rbede, hvs den:
) hr kompetence t t udføre opgven og hr færdghederne, herunder td og resurser t t
gøre dette
b) kn overhode reevnte etske krv
c) hr overveet den revderede orgnstons ntegrtet, og hvordn rsc vedrørende kvtet
sk behndes.
Potkkerne og procedurerne bør fspee de opgver, den enkete rgsrevson udfører.  mnge tfæde hr rgsrevsoner kun begrænsede skønsmæssge beføeser med hensyn t, hvke opgver de udfører. Rgsrevsoner udfører opgver nden for 3 brede ktegorer:
• opgver, som de sk udføre  henhod t deres mndt og ovgrundg, og som de kke kn
frvæge
• opgver, som de sk udføre  henhod t deres mndt, men hvor de hr skønsmæssge beføeser vedrørende tdspunktet for, omfnget f og/eer rten f rbedet
• opgver, som de kn væge t udføre.

7.

Rgsrevsonens revsonsmndt og opgver er fstgt  rgsrevsoroven. Herf føger b.., hvem Rgsrevsonen sk revdere (hvke kenter/vrksomheder), og t Rgsrevsonen sk udføre fnnse revson, urdsk-krtsk revson og forvtnngsrevson. Rgsrevsoroven fstsætter sedes en stor de f de revsoner, v udfører, og
som v kke kn frvæge. Det gæder fx den rge revson f sttsregnskbet og revsonen f en række sevstændge offentge vrksomheder (SOV’er).

8.

Rgsrevsonen hr ogs opgver, som fder nden for vores revsonsmndt  rgsrevsoroven, men hvor v  forhod t ovgvnngen, herunder vores ufhængghed, hr
ret vdde rmmer  forhod t tretteæggesen f revsonen. Det er Rgsrevsonens
edese, der hr nsvret for udmøntnngen f og skøn  reton t vores mndtbundne opgver.
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Rgsrevsonen hr vdde rmmer  forhod t, hvordn den strtegske pnægnng f
e revsoner og større undersøgeser tretteægges. Proceduren for pnægnngen
og den endege revsonspn godkendes f Rgsrevsonens edese. Rgsrevsonen
hr ogs en vs feksbtet  forhod t tretteæggesen og gennemføresen f rsrevsonen, herunder hvordn eventuee erkærnger og revsonsrpporter mv. udformes. Besutnnger om udformnngen f erkærngsprdgmer ndebærer en ngsgtet resursebndng. Rgsrevsonens edese sk skre, t Rgsrevsonen hvert r hr
de nødvendge kompetencer og resurser t t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs som grundg for de stndrdserede konkusoner med hø grd f skkerhed, der
ndgr  erkærngerne. De overordnede rmmer for rsrevsonen godkendes f Rgsrevsonens edese. For s vdt ngr større undersøgeser v revsonstemet og kontorchefen  smrbede med Rgsrevsonens edese besutte, hvordn undersøgesen,
herunder tdspunktet for udføresen, omfnget, rækkevdden og metoderne, tretteægges bedst mugt. Den færdge beretnng eer det færdge nott godkendes f rgsrevsor.

10. Rgsrevsonen ægger vægt p t vretge de opgver, der føger f vores revsonsmndt. Ved etberng og ændrng f offentge vrksomheder sk Rgsrevsonen

derfor td høres, f. rgsrevsorovens § 7.  den konkrete sg tger det pgædende
kontor og Rgsrevsonens edese en dog om kompetencer, td og resurser mv., hvorefter Rgsrevsonens edese træffer besutnng om opgven.  forbndese med, t
Rgsrevsonen ptger sg nye opgver – enketstende revsoner, ængerevrende
forpgteser eer nmodnnger fr Sttsrevsorerne – gttges pkt. , b og c  boksen ovenfor.  e typer f opgver er det en mughed, t de udvker sg nderedes
end pngt. Derfor er vurdernger f pkt. , b og c  boksen ovenfor, som e – sve
edere som medrbedere – sk hve n mente  øbet f revsonen.

Personalemæssige resurser

NTERNATONALT PRNCP
En rgsrevson bør etbere potkker og procedurer, som er udrbedet for t gve rgsrevsonen hø grd f skkerhed for, t den hr tstrækkege resurser (medrbedere og eventuet
ndre prter, der udfører rbede for rgsrevsonen) med de kompetencer, færdgheder og forpgteser  forhod t etske prncpper, som er nødvendge for:
• t udføre rbedet  overensstemmese med reevnte stndrder og gædende krv  ovgvnng og øvrg reguerng
• t gøre det mugt for rgsrevsonen t vderegve rpporter, som er pssende efter omstændghederne.

11. Rgsrevsonen skrer, t v besdder de rette kompetencer t t udføre vores rbede
gennem 4 eementer: systemtsk nsættesesproces, øbende efteruddnnese, rg

vurderng f Rgsrevsonens smede kompetencer og nvendese f ekstern bstnd.
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12. Rgsrevsonens edese hr nsvret for tretteæggesen f proceduren for nsættese f nye medrbedere, herunder for, t der udvæges knddter og nsættes nye

medrbedere, som hr de rette kompetencer t den stng, de sk bestrde. Udvægesen sker  tæt smrbede med det kontor, der søger en ny medrbeder.

13. Rgsrevsonen hr etberet et kompetenceudvkngs- og efteruddnnesesprogrm,
der sk skre, t Rgsrevsonen øbende kn opfyde sn msson og evere revson f
hø, ensrtet kvtet, som skber værd for dem, v revderer, og for borgerne.

14. Rgsrevsonens edese vurderer  smmenhæng med godkendesen f rets revsons-

pn, om Rgsrevsonen smet set besdder de nødvendge resurser t t udføre de
pngte revsoner  henhod t reevnte stndrder og for t kunne fgve rppor-

ter f hø kvtet.  de tfæde, hvor Rgsrevsonen kke hr de nødvendge kompetencer t rdghed t t udføre hee eer dee f en revsonsopgve, nvendes ekstern
bstnd. Rgsrevsonen hr udrbedet en seprt potk om brug f ekstern bstnd,
der fstsætter, hvornr det er reevnt t nvende ekstern bstnd, og under hvke
betngeser det sk foreg.

Udførelse af revisioner og andet arbejde

NTERNATONALT PRNCP
En rgsrevson bør etbere potkker og procedurer, som er udrbedet for t gve rgsrevsonen hø grd f skkerhed for, t dens revsoner og ndet rbede udføres  overensstemmese
med reevnte stndrder og gædende krv  ovgvnng og øvrg reguerng, og t rgsrevsonen fgver erkærnger, som er pssende efter omstændghederne. Sdnne potkker og procedurer bør omftte:
• forhod, som er reevnte  forhod t t fremme konsstens  kvteten f det udførte rbede
• tsynsnsvr
• nsvr for gennemgng.

15. Rgsrevsonen hr med udgngspunkt  SOR udrbedet nterne retnngsner og ve-

ednnger, der hr t form t skre, t Rgsrevsonens rbede er f hø kvtet, og t
procedurer, processer og kvtet er ens p tværs f revsonstems og enheder. Rgsrevsonens edese hr nsvret for, t e retnngsner og veednnger m.m. er opdterede, t der er en ntern kutur, som understøtter og skrer hø kvtet, og t der
øbende rbedes p t øge kvteten.

16. Det er en de f Rgsrevsonens retnngsner, t der udføres kvtetsskrng  øbet
f revsonsprocessen for t skre, t kvteten er tstrækkeg hø, og for t under-

støtte ærng. Det er uddybet  nterne veednnger, hvordn den øbende kvtetsskrng udføres.
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17. En de f kvtetsskrngen f revsonsresutter og rpporterng foregr ved hørn-

gen f den revderede. Proceduren for, hvornr og hvordn dette foregr, er beskrevet

 SOR og  de supperende nterne veednnger og retnngsner. Her er det ogs ngvet, hvem der sk godkende beretnnger, rpporter, notter m.m., nden de fgves.
Godkendesen f de endege produkter sk b.. skre, t revsonsbevset er tstrækkegt og egnet, t kvteten er hø, og t dokumenttonen og konkusonerne er dækkende og pssende.

18. Rgsrevsonens edese hr nsvret for, t beretnnger, (revsons-)rpporter, notter

m.m. fgves p et pssende tdspunkt, s de fr størst mug effekt. Det skres gen-

nem den overordnede strtegske pnægnng f og opføgnng p revsoner/undersøgeser, b..  Rgsrevsonens nterne edesesnformtonssystem (LS).

19.  forbndese med den øbende kvtetsskrng tses det, t revsonssgen ndehoder den nødvendge dokumentton f det udførte rbede. Eventuee nterne fgge
uengheder  øbet f revsonsprocessen dokumenteres ogs  revsonssgen.

20. Arkverng f revsonssger og ndet mtere sker  henhod t gædende dnsk ov.
Bncen meem skrng f fortrogt revsonsmtere og trnsprens  rgsrevsoners rbede regueres  nstruks for rgsrevsor og  offentghedsoven.

Overvågning

NTERNATONALT PRNCP
En rgsrevson bør etbere en overvgnngsproces, som er udrbedet for t gve rgsrevsonen hø grd f skkerhed for, t potkker og procedurer vedrørende kvtetsstyrngssystemet
er reevnte og pssende og fungerer effektvt. Overvgnngsprocessen bør:
• omftte øbende overveeser og vurdernger f rgsrevsonens kvtetsstyrngssystem, herunder en gennemgng f færdggort rbede p grundg f en stkprøve  t det rbede,
rgsrevsonen udfører
• kræve, t nsvret for overvgnngsprocessen pægges én eer fere personer med tstrækkeg og pssende erfrng og bemyndgese  rgsrevsonen t t ptge sg dette nsvr
• kræve, t dem, der udfører gennemgngen, er ufhængge (dvs. t de kke hr detget  rbedet eer gennemgngen f kvtetsstyrngen f rbedet).

21. Rgsrevsonen gennemfører ævngt revews/evuernger f st rbede, bde f den
rge revson og f de større undersøgeser. Proceduren for revews f gennemført

rbede  rsrevsonen er beskrevet  en ntern veednng. Fokus er p ærng og vdendeng smt skrng f, t v hr en ensrtet kvtet og tgng t revsonen. Revewet
udføres f medrbedere  Rgsrevsonen, som kke hr været nvoveret  de sger, de
revewer. Resuttet drøftes bndt e nvoverede edere og medrbedere, hvorefter
Rgsrevsonens edese dentfcerer, hvke eementer  revewet der sk rbedes vdere med.
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Evuerng f gennemførte større undersøgeser fnder sted én gng rgt og udføres
f et eksternt ekspertpne – typsk unverstetsprofessorer. Resuttet drøftes bndt
e nvoverede edere og medrbedere, hvorefter Rgsrevsonens edese fstægger, hvke eementer  evuerngen der sk rbedes vdere med.

22. Ud over de øbende, rge revews/evuernger gennemfører Rgsrevsonen ogs fr

td t nden generee evuernger f sn vrksomhed, kvtet og effekt, fx gennem
kundeundersøgeser, omdømmeundersøgeser og peer revews. Der er kke en fst pn
for, hvor ofte dsse undersøgeser gennemføres, men de ndgr  den strtegske pnægnng for Rgsrevsonen. Det er Rgsrevsonens edeses nsvr, t sdnne typer

revews/evuernger gennemføres med et pssende nterv. Rgsrevsonen offentggør de eksterne evuernger og thørende opføgnngspner f sn vrksomhed p
www.rgsrevsonen.dk.

23. Hvs de revderede kger over eer udtrykker utfredshed med Rgsrevsonens rbede, drøftes det f Rgsrevsonens edese, som besutter fr sg t sg, hvordn sgen
hndteres.

