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Erklæringer om offentlige
regnskaber
Stndrd for offentg revson nr. 5 - Erkærnger om offentge regnskber (SOR 5) fnder
nvendese p Rgsrevsonens og godkendte revsorers opgver  e tfæde, hvor der føger f opgvens vkr, t revsonen f et regnskb sk udføres  overensstemmese med
god offentg revsonsskk, f. rgsrevsorovens § 3.
SOR 5 er udformet  et smrbede meem FSR – dnske revsorer og Rgsrevsonen. Godkendte – dvs. sttsutorserede og regstrerede – revsorer forestr  dg revsonen  ndets 98 kommuner og 5 regoner. Det fremgr f en række forskege ovbestemmeser, bekendtgøreser, nstrukser og fter, t revsonen f stt, regoner, kommuner og ndre offentge vrksomheder eer tskudsmodtgere sk udføres  overensstemmese med god
offentg revsonsskk, f. rgsrevsorovens § 3. Det ndebærer, t revsonsopgven omftter 3 forskege spekter – nemg fnnse revson, urdsk-krtsk revson og forvtnngsrevson.

REVSONSOPGAVEN  HENHOLD TL GOD OFFENTLG REVSONSSKK
Den fnnsee revson
Revsor sk efterprøve, om regnskbet er rgtgt, f. rgsrevsorovens § 3.
At er rgtgt v sge, t det er udrbedet  overensstemmese med den reevnte regnskbsmæssge begrebsrmme. Begrebsrmmen kn b.. udgøres f de fstgte regnskbsreger og/eer bestemte bevnger eer tsgn om offentg fnnserng,
der dnner udgngspunkt for regnskbet.
 forbndese med den fnnsee revson sk revsor desuden vurdere, om der er etberet reevnte forretnngsgnge og nterne kontroer.
 den fnnsee revson nddrger revsor ove og øvrg reguerng, der kn hve en væsentg drekte vrknng p regnskbet.
urdsk-krtske revsoner
Revsor sk efterprøve, om de dspostoner, der er omfttet f regnskbsfæggesen, er  overensstemmese med meddete
bevnger, ove og ndre forskrfter smt med ndgede fter og sædvng prkss, f. rgsrevsorovens § 3. Denne forpgtese gæder, sev om eventuee regebrud normt kke v hve nogen betydnng for revsors konkuson om regnskbet.
Forvtnngsrevsoner
Revsor sk vurdere, om der er tget skydge økonomske hensyn ved forvtnngen f de mder og drften f de vrksomheder,
der er omfttet f regnskbet, f. rgsrevsorovens § 3. Denne forpgtese gæder, sev om eventuee forvtnngsmnger normt kke v hve nogen betydnng for revsors konkuson om regnskbet.
At der er tget skydge økonomske hensyn, ndebærer t de forvtnngsnsvrge hr efterevet mndege prncpper for
god offentg økonomstyrng og forvtnng og  øvrgt gort, hvd der er mugt og rmegt for t skre sprsommeghed, produktvtet og effektvtet  forbndese med de offentgt fnnserede ktvteter.
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Hensgten med en fnnse revson f et regnskb er t styrke de ttænkte brugeres td t regnskbets opysnnger. De urdsk-krtske revsoner sk styrke de ttænkte brugeres td t, t de forvtnngsnsvrge skrer, t dspostonerne overhoder gædende
ret, mens forvtnngsrevsonerne sk styrke de ttænkte brugeres td t, t de forvtnngsnsvrge skrer sprsommeghed, produktvtet og effektvtet.
FSR – dnske revsorer og Rgsrevsonen hr udformet prdgmer for revsors erkærnger om regnskbet, som fspeer de særge forhod, der gæder, nr opgven sk udføres
 overensstemmese med god offentg revsonsskk. Prdgmerne er udformet med udgngspunkt  krvene  de nterntone revsonsstndrder (SSA’erne og SA’erne) og
de dnske reger, der gæder for godkendte revsorers erkærnger. De t enhver td gædende prdgmer for erkærnger offentggøres øbende  tknytnng t SOR.
Udføresen f revsonsopgver  overensstemmese med SOR 5 forudsætter, t revsor:
•

gennemfører fnnsee revsoner f det regnskb eer de regnskber, der er omfttet
f opgven  overensstemmese med SA’erne eer – for Rgsrevsonens vedkommende –  overensstemmese med SOR 4 – Fnnse Revson f sttsregnskbet og ndre

•

regnskber
gennemfører urdsk-krtske revsoner  overensstemmese med SOR 6 – urdsk-kr-

•

tske revsoner  forbndese med opgver med revson f et regnskb
gennemfører forvtnngsrevsoner  overensstemmese med SOR 7 – Forvtnngsrevsoner  forbndese med opgver med revson f et regnskb.

Godkendte revsorer sk nvende SOR 5  smmenhæng med de krv t revsors revson
og erkærng om et regnskb, der fremgr f SA’erne, herunder sær SA 200, 210, 700 og
705. SOR 4 er udformet med udgngspunkt  nterntone prncpper for fnnsee revsoner f offentg regnskber og ndehoder derfor de tsvrende krv, der er reevnte for
Rgsrevsonens opgver.
Det fremgr f SA’erne, t revsors nsvr ved opgver  den offentge sektor kn være pvrket f revsonsmndtet eer f forpgteser pgt vrksomheder  den offentge sektor ved ov, øvrg reguerng eer nden forordnng (ssom mnsteree drektver, krv, der
føger f regerngens potk, og prmentsbesutnnger), der kn hve et bredere omfng
end en revson f regnskber  overensstemmese med SA’erne. Dsse ydergere nsvrsomrder bver kke behndet  SA’erne. De bver eventuet behndet  udgveser fr the
nternton Orgnzton of Supreme Audt nsttutons eer f ntone stndrdudstedere eer  veednnger, der er udrbedet f sttsge revsonsorgner, f. SA 200, pkt. A57.
Nr en godkendt revsor ccepterer en opgve, der sk udføres  overensstemmese med
god offentg revsonsskk, ndebærer det sdnne ydergere nsvrsomrder, der kke er
fstgt f SA’erne. De krv, der  den forbndese kn stes t revsor, er fstgt f SOR 5,
SOR 6 og SOR 7.
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SOR 5 fstægger krv vedrørende:
•
•

nvendese f prdgmer, f. pkt. 1
formuerng f revsors konkuson, f. pkt. 2-6

•
•

konkuson om forretnngsgnge og nterne kontroer, f. pkt. 7-10
udtese som føge f gennemførte forvtnngsrevsoner og urdsk-krtske revso-

•

ner, f. pkt. 11-12
særge overveeser  forbndese med mngende overhodese f bevnger eer t-

•

skudsvkr mv., f. pkt. 13-15
henvsnng t de nvendte stndrder, f. pkt. 16-17.

En revsor, som hævder, t en revsonsopgve udføres  overensstemmese med stndrderne for offentg revson, sk eftereve e de krv  SOR 5, SOR 6 og SOR 7, der er reevnte for opgven.
Denne verson f SOR 5 (verson 1.0) fnder nvendese p Rgsrevsonens og godkendte
revsorers opgver med revson f regnskber efter god offentg revsonsskk, hvor regnskbsperoden fsuttes den 15. december 2017 eer senere.

KRAV
Anvendelse af paradigmer
1.

Revsor sk udforme sn erkærng om regnskbet  overensstemmese med de prdgmer, der gæder for offentg revson. Revsor sk tpsse prdgmet, s erkærngen fspeer opgvens omstændgheder og erkærngsemnet. Revsor sk pnægge og gennemføre revsonen med henbk p t opn grundg for t udtrykke de konkusoner om regnskbet og om forretnngsgnge og nterne kontroer, der føger f
prdgmerne.

Formulering af revisors konklusion
2.

Hvs revsonen vedrører et rsregnskb for en kommune eer en regon, sk revsor
 overensstemmese de fstgte prdgmer udtrykke en konkuson om, hvorvdt det
er revsors opfttese:
•

t rsregnskbet  e væsentge henseender er rgtgt, dvs.  overensstemmese
med de retnngsner, der er fstst  medfør f den kommune styresesov eer
regonsoven

•

t forretnngsgnge og nterne kontroer  e væsentge henseender er  overensstemmese med de gædende retnngsner og understøtter, t regnskbet udrbedes rgtgt.

3.

Hvs revson vedrører et tskudsregnskb, sk revsor  overensstemmese med de
fstgte prdgmer udtrykke en konkuson om, hvorvdt det er revsors opfttese:
•

t regnskbet  e væsentge henseender er rgtgt, dvs.  overensstemmese med
tskudsgvers retnngsner.
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4.

SOR 5

Hvs revsonen vedrører et rsregnskb, der er udrbedet efter rsregnskbsoven,
sk revsor  overensstemmese med de fstgte prdgmer udtrykke en konkuson om hvorvdt det er revsors opfttese:
•

t rsregnskbet gver et retvsende bede f vrksomhedens ktver, pssver
og fnnsee stng smt f resuttet f vrksomhedens ktvteter og pengestrømme  overensstemmese med rsregnskbsoven.

5.

 tfæde, hvor formuerngen f konkusonen om regnskbet kke er fstgt  et bestemt prdgme eer føger f opgvens vkr, sk revsor nvende formuerngen
”… regnskbet  e væsentge henseender er rgtgt, dvs.  overensstemmese med
den regnskbsmæssge begrebsrmme”. Dog sk revsor udtrykke en konkuson om,
hvorvdt … regnskbet gver et retvsende bede f vrksomhedens ktver og pssver, fnnsee stng smt resuttet  overensstemmese med den regnskbsmæssge begrebsrmme, hvs revsor hr vurderet, t der er te om en cceptbe regnskbsmæssge begrebsrmme med et generet form, og begrebsrmmen forudsætter et retvsende regnskb, f. SOR 4 eer SA 200 og SA 700.

6.

Hvs revsonen vedrører et regnskb, der udrbedes efter sttens regnskbsreger,
sk revsor desuden udtrykke en konkuson om, hvorvdt forretnngsgnge og nterne kontroer  e væsentge henseender er  overensstemmese med sttens regnskbsreger og understøtter, t de reevnte bevnger og vkr for tskud eer nden fnnserng overhodes, og t regnskbet udrbedes rgtgt.

Konklusion om forretningsgange og interne kontroller
7.

Hvs revsor sk udtrykke en konkuson om forretnngsgnge og nterne kontroer, sk
revsor vurdere, om der er opnet tstrækkegt og egnet revsonsbevs som grundg
for konkusonen. Vurderngen foretges  forbndese med, t revsor vurderer det opnede revsonsbevs og tger stng t konkusonen om regnskbet ved udformnngen f erkærngen, f. SOR 4 eer SA 700.

8.

Revsor sk udtrykke en modfceret konkuson om forretnngsgnge og nterne kontroer, nr:
•

revsor p grundg f det opnede revsonsbevs konkuderer, t der p væsentge punkter kke er etberet de forretnngsgnge og nterne kontroer, som understøtter, t de dspostoner, der er omfttet f regnskbet, er  overensstemmese

•

med de reevnte reger
revsor kke er  stnd t t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs t t konkudere, t der er etberet forretnngsgnge og nterne kontroer, som understøtter, t de dspostoner, der er omfttet f regnskbet er  overensstemmese med
de reevnte reger.

9.

Hvs revsor sk udtrykke en modfceret konkuson om forretnngsgnge og nterne
kontroer, sk revsor tge stng t, om der sk udtrykkes en konkuson med forbehod, en fkræftende konkuson eer en mngende konkuson. Revsor sk  den
forbndese nvende de mndege prncpper, der gæder for modfktoner f revsors konkuson  forbndese med en revson f et regnskb, f. SOR 4 eer SA 705.
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10. Revsor sk  vurderngerne vedrørende forretnngsgnge og nterne kontroer tge
udgngspunkt  de gædende bestemmeser, der fstægger krvene t forretnngs-

gnge og nterne kontroer ved udrbedesen f regnskbet. Revsor sk herudover
nddrge de krterer, der efter revsors fgge vurderng er reevnte for t skre en
pssende understøttese f dspostonerne med hensyn t overhodese f det reevnte regegrundg. Det reevnte regegrundg omftter  den forbndese ene de
bestemmeser  bevnger eer ove og øvrg reguerng, som kn hve en drekte vrknng p regnskbet.

Udtalelse som følge af gennemførte forvaltningsrevisioner og juridisk-kritiske
revisioner

11. Revsor sk endvdere fsts, om erkærngen sk ndehode en udtese, der redegør for resutterne f gennemførte urdsk-krtske revsoner eer forvtnngsrevsoner  overensstemmese med SOR 6 og SOR 7. Vurderngen foretges p grundg
f krvene  SOR 6 og SOR 7  forbndese med, t revsor udformer erkærngen.

12. Hvs erkærngen sk ndehode en sdn udtese, sk revsor udforme udtesen

som et seprt fsnt  erkærngen. Afsnttet sk hve overskrften ”Udtese om forvtnngen” eer en nden pssende overskrft.

Særlige overvejelser i forbindelse med manglende overholdelse af bevillinger eller
tilskudsvilkår mv.

13. Revsor sk overvee,  hvket omfng regnskbet hr t form t redegøre for, t bestemte bevnger eer bestemte vkr for offentge tskud, refusoner eer grnter eer ndre nærmere ngvne bestemmeser er bevet overhodt. Revsor sk  den

forbndese fsts, om der er eementer  regnskbet, fx bestemte opgøreser eer ndre opysnnger, der udrbedes under en forudsætnng om, t bestemte bevnger eer tskudsvkr mv. overhodes. Denne overveese foretges  forbndese med, t
revsor tger stng t den nvendte regnskbsmæssge begrebsrmme, f. SOR 4 eer SA 200 og SA 210.

14. Revsor sk  revsonens forøb vurdere,  hvket omfng der  forbndese med sdnne forudsætnnger om overhodese f bestemte bevnger eer tskudsvkr mv.

kn være rsc, som kn betyde, t regnskbet ndehoder væsentg fenformton.
Dsse vurdernger foretges ved, t revsor nddrger de reevnte rsc  forbndese
med de fgge vurdernger og hndnger, som revsor  øvrgt sk foretge  forbndese med en revson f et regnskb.

15. Revsor sk endvdere vurdere, om der er opnet tstrækkegt og egnet revsonsbe-

vs vedrørende rsc for væsentg fenformton som føge f mngende overhodese f de reevnte bevnger eer tskudsvkr mv. Denne vurderng sk ndg,

nr revsor vurderer det opnede revsonsbevs og tger stng t, om konkusonen
om regnskbet sk modfceres, f. SOR 4 eer SA 700.
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Henvisning til de anvendte standarder

16. Revsor sk  erkærngen henvse t de revsonsbestemmeser eer ndre opgvevkr, der ndebærer, t regnskbet er omfttet f et krv om revson efter god of-

fentg revsonsskk, f. rgsrevsorovens § 3. Revsor sk opyse, t der udføres urdsk-krtsk revson og forvtnngsrevson, som eventuet kn resutere  en udtese  erkærngen.

17. Revsor sk  den forbndese endvdere opyse, t revsonen er udført  overensstemmese med stndrderne for offentg revson. Opysnngen nføres  smmenhæng

med, t revsor opyser om eventuee ndre nvendte revsonsstndrder, fx SA’erne.
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DEFINITIONER OG FORKLARINGER
GOD OFFENTLIG REVISIONSSKIK er et udtryk, der betegner de mndege fgge

kvtetskrv, som efter dnsk prkss og nterntone prncpper for offentg revson

kn stes t revsors ydeser med udgngspunkt  rgsrevsorovens § 3. Det fremgr f en
ng række bestemmeser om revson f stt, regoner, kommuner og ndre offentge vrksomheder eer offentgt fnnserede ktvteter, t revsonen sk udføres  overensstemmese med god offentg revsonsskk, f. rgsrevsorovens § 3. Det ndebærer, t revsor
er forpgtet t t udføre fnnse revson, urdsk-krtsk revson og forvtnngsrevson
 en god fgg kvtet. Prncppet om, t revsonsopgver  den offentge sektor omftter
3 spekter – fnnse revson, urdsk-krtsk revson og forvtnngsrevson – hr været
gædende sden sttsregnskbsoven f 1926. Dermod hr den fgge norm for, hvd der
kn betrgtes som god kvtet  revsonen, udvket sg betydegt gennem tden og hr
kke tdgere været entydgt beskrevet. Fr 2017 er god offentg revsonskk bevet kodfceret og udfydt f SOR. Rgsrevsonens pubkton om god offentg revsonsskk fr
2013 er derfor bortfdet. SOR fstægger sedes de nærmere fgge krv t revsors ydeser  e de tfæde, hvor revsonen sk udføres  overensstemmese med god offentg
revsonsskk.

TILSKUDSREGNSKAB er et regnskb med et særgt form, der er udrbedet f en

modtger f et tskud en eer gnende fnnserng t brug for den offentge myndghed,
som hr ydet tskuddet. Formet med et tskudsregnskb kn være t redegøre for tskuddets nvendese eer opgøre eer dokumentere størresen f det beøb, som retmæssgt tfder modtgeren. Et tskudsregnskb vedrører tskud eer gnende fnnserng
(grnt, n mv.), der ydes t bestemte form eer ktvteter snrere end vrksomhedens
smede drft.  tfæde, hvor det er udgfterne eer det regnskbsmæssge underskud for
den smede vrksomhed (nsttuton, forenng, fond mv), der dækkes gennem tskud, v der
 stedet være te om et rsregnskb. Ofte v ovgrundget eer ndvduet fststte vkr ndehode bestemmeser om den retmæssge størrese og nvendese f de beøb, der
bver opgort  et tskudsregnskb. Der kn ogs være bestemmeser om, hvke opysnnger om tskudsmodtgerne eer de gennemførte ktvteter der  øvrgt sk ndg  regnskbet. Tskudsvkrene fstægger derved den regnskbsmæssge begrebsrmme, der
er reevnt for tskudsregnskbet.

ÅRSREGNSKAB er en smet betegnese, der omftter sttsregnskbet og de offentg-

gorte rsregnskber for regoner, kommuner eer ndre offentge vrksomheder, som er
undergt krv om udrbedese f et rgt regnskb (en rsrpport). Et regnskb udrbedes  overensstemmese med en regnskbsmæssg begrebsrmme. For sttsregnskbet er
begrebsrmmen fstgt f rets bevngsove (fnnsov og tægsbevngsov) og sttens regnskbsreger. For regoner og kommuner er der fstst vsse krv t regnskbet 
medfør f ovgvnngen. For ndre rsregnskber kn begrebsrmmen være fstgt  vrksomhedens ovgrundg,  en bekendtgørese eer f vrksomheden sev (fx f en bestyre-

se). Det kn fx være fstgt, t regnskbet udrbedes efter rsregnskbsovens prncpper.
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