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Større undersøgelser
Stndrd for offentg revson nr. 3 – Større undersøgeser (SOR 3) fnder nvendese p
Rgsrevsonens større undersøgeser. En større undersøgese er en revson, der gennemføres f Rgsrevsonen med henbk p t fgve en beretnng t Sttsrevsorerne  medfør 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.
SOR 3 er udformet med henbk p t skre, t større undersøgeser tfører den størst muge værd for Sttsrevsorerne, Foketnget og offentgheden. Rgsrevsonens større undersøgeser vedrører forhod f særg økonomsk eer prncpe betydnng eer forhod,
som Sttsrevsorerne ønsker beyst. Større undersøgeser kn derfor nddrge spekter,
der kke ndgr  de mndege fnnsee revsoner, urdsk-krtske revsoner og forvtnngsrevsoner, som revsor sk udføre som ed  opgver med revson f et regnskb. De større undersøgeser sk sær skre en mere vdtgende efterprøvese f ovmæssghed, sprsommeghed, produktvtet og effektvtet p udvgte omrder end den,
der kn opns  Rgsrevsonens rge revson f sttsregnskbet. Rgsrevsonen udformer  den forbndese en overordnet strteg for større undersøgeser, der ngver, hvordn de potentee emner dentfceres og udvæges. SOR 3 fnder nvendese p den enkete undersøgese og reguerer kke dsse overordnede prorternger meem forskege
potentee undersøgeser.
 modsætnng t den fnnsee revson f sttsregnskbet, hvor Rgsrevsonen ttesterer de opysnnger, som mnstererne sev udrbeder og fremægger  regnskbet, er en
større undersøgese en drekte rpporterngsopgve. Det ndebærer, t det hører t revsors opgve t fstægge og fgrænse undersøgesens emne, gesom det er revsor, der
vurderer emnet  forhod t de reevnte krterer. Det er ogs revsor, der udrbeder opysnnger om resutterne f vurderngen  Rgsrevsonens beretnng og udformer en konkuson om emnet. Beretnngen ndehoder revsors vurdernger f de ttg, som de forvtnngsnsvrge hr gort med hensyn t fx t skre ovmæssghed, sprsommeghed, produktvtet eer effektvtet ud fr de reevnte krterer.
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Rgsrevsonens beretnnger ndgr hvert r  Endeg betænknng over sttsregnskbet.
De opysnnger og konkusoner, der fremgr f beretnngerne, ndgr p den mde smmen
med sttsregnskbet og Rgsrevsonens erkærng herom  det smede grundg for Foketngets kontro med bevngsnvendesen og Foketngets rge besutnnger om godkendese f sttsregnskbet  henhod t grundoven.
Krvene  SOR 3 er udformet  overensstemmese med de nterntone fgge prncpper,
der fremgr f SSA 100 – Grundæggende prncpper for offentg revson. Ved t udføre
større undersøgeser  overensstemmese med SOR 3 ever Rgsrevsonen op t dsse prncpper.
Rgsrevsonen hr ved fstæggesen f krvene  SOR 3 endvdere nvendt SSA 300 –
Grundæggende prncpper for forvtnngsrevson og SSA 400 – Grundæggende prncpper for urdsk-krtsk revson for t skre, t SOR 3 fstægger pssende krv, unset
om den større undersøgese hr krkter f forvtnngsrevson eer urdsk-krtsk revson.  SOR 3 er prncpperne nvendt under hensyn t de forhod og med de tpsnnger og
præcsernger, der er reevnte  forbndese med Rgsrevsonens større undersøgeser.
SOR 3 fstægger krv vedrørende:
•
•

met for en større undersøgese, f. pkt. 1-3
fstæggese f emnet, f. pkt. 4-5

•
•

krterer, f. pkt. 6-11
opgvens vkr, f. pkt. 12-16

•
•

kommunkton, f. pkt. 17-19
kompetencer, f. pkt. 20-21

•
•

professone skepss, f. pkt. 22-23
kvtetsstyrng og revsonsrsko, f. pkt. 24-27

•
•

væsentghed, f. pkt. 28-30
dokumentton, f. pkt. 31-32

•
•

revsors forstese, f. pkt. 33-34
rskovurderng, f. pkt. 35-37

•
•

forundersøgese, f. pkt. 38-39
revsonstræ, f. pkt. 40-41

•
•

pnægnng, f. pkt. 42-45
metode, f. pkt. 46-49

•
•

udformnng f revsonshndnger, f. pkt. 50-52
revsonsbevs, f. pkt. 53-58

•
•

nyse og udrbedese f revsonsresutter, f. pkt. 59-65
smmenfttende vurderng og feedbck, f. pkt. 66-70

•
•

udformnng f beretnnger, f. pkt. 71-74
opføgnng, f. pkt. 75-78.

Nr Rgsrevsonen udfører en større undersøgese  overensstemmese med stndrderne
for offentg revson, sk revsor eftereve e de krv  SOR 3, der er reevnte for opgven.
Denne verson f SOR 3 (verson 1.0) fnder nvendese p større undersøgeser, hvor opgven gngsættes 1. nur 2017 eer senere.
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REVISIONENS FORMÅL
Målet for en større undersøgelse
1.

 en større undersøgese sk revsor gennemføre en revson f et emne, der fstægges f revsor med udgngspunkt  Sttsrevsorernes nmodnng eer rgsrevsors
besutnng om t gngsætte undersøgesen. Emnet for undersøgesen kn være ethvert forhod, som Rgsrevsonen fnder er f økonomsk eer prncpe betydnng,
eer som Sttsrevsorerne ønsker beyst, og som er omfttet f Rgsrevsonens dgng t t foretge revson f sttens regnskber eer revson eer gennemgng f
ndre regnskber. Det kn sær være forhod vedrørende de dspostoner eer drften f de mder og forvtnngen f de vrksomheder, der er omfttet f regnskberne. Det kn  noge tfæde endvdere være forhod  forbndese med udrbedesen
f regnskberne og regnskbernes opysnnger eer forhod vedrørende mnsterernes bevngsnvendese, der kn være f betydnng for Sttsrevsorerne og Foketnget  forbndese med behndngen f sttsregnskbet.

2.

Ved udføresen f en større undersøgese f et nærmere fstgt emne er det revsors m:
•

t gennemføre pssende nyser for t vurdere det fstgte emne ud fr de reevnte krterer og opn hø grd f skkerhed for, t der kke forekommer uopdgede omstændgheder f væsentg betydnng for vurderngen, s revsor er 

•

stnd t t udforme en konkuson om emnet
t udforme en konkuson om emnet, der beskrver,  hvke væsentge henseender de fktuee forhod eer opysnnger, der er omfttet f emnet, er  overensstemmese med eer kke er  overensstemmese med de reevnte krterer

•

3.

t rpportere undersøgesens resutter og konkusoner  en beretnng t Sttsrevsorerne og  eventuee opføgende notter, ndt sgen fsuttes.

Revsor sk fstægge et form for hver større undersøgese ved t præcsere og fgrænse emnet og fstægge de reevnte og egnede krterer for vurderng f emnet.
 en større undersøgese vurderer revsor emnet ud fr reevnte og egnede krterer
ved t gennemføre hndnger, udføre nyser og foretge fgge vurdernger med
henbk p t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs som grundg for revsors
konkuson om emnet.

Fastlæggelse af emnet
4.

Revsor sk fstægge og fgrænse emnet for en større undersøgese. Revsor kn
 den forbndese væge en resutt-, probem- eer systemorenteret tgng eer en
kombnton f dsse. Ved fstæggesen og fgrænsnngen f emnet tger revsor
udgngspunkt  Rgsrevsonens overordnede strteg for større undersøgeser og
den sttsrevsornmodnng eer den vurderng f rsko og væsentghed, der gger
t grund for rgsrevsors besutnng om t gngsætte undersøgesen.

5.

Revsor sk øbende præcsere og ustere emnets fgrænsnng  yset f revsors observtoner og undersøgesens foreøbge resutter, s den endege konkuson fokuserer p de forhod, der er f størst økonomsk eer prncpe betydnng. Revsor
sk  den forbndese udøve fgg vurderng og gennemføre hndnger for t dentfcere rsc og probemer.
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Kriterier
6.

Revsor sk fstægge og præcsere de egnede krterer, som er reevnte for det undersøgte emne. Krtererne dnner grundg for t vurdere emnet, formuere resutterne f vurderngen og n frem t en overordnet konkuson. Revsor sk  den forbndese tge stng t,  hvket omfng den større undersøgese omftter spekter f
forvtnngsrevson, urdsk-krtsk revson eer fnnsee og bevngsmæssge
spekter.

7.

Ved forvtnngsrevsonsundersøgeser tger de reevnte krterer udgngspunkt
, t drften f offentge vrksomheder og forvtnngen f offentge mder sk føge mndege prncpper for god offentg økonomstyrng og forvtnng og være s
sprsommeg, produktv og effektv som mugt. Krtererne fstægges derfor ud fr
de smfundsmæssge form med den offentge fnnserng, som fx kn fremg f
ovgrundg og bevnger, potske fter eer fstgte strteger. Revsor udfører
nyser og nvender metoder, der kn bdrge t revsors vurderng f emnet ud fr
de reevnte krterer.

8.

Ved urdsk-krtske undersøgeser tger de reevnte krterer udgngspunkt , t de
forvtnngsnsvrges dspostoner sk hve den nødvendge hemme og gennemføres p en mde, der er  overensstemmese med gædende ret. Krtererne kn derfor føge f ove og ndre forskrfter eer ndgede fter og sædvng prkss. Ud
over ordyden f de enkete bestemmeser sk revsor  den forbndese nddrge mndege retsprncpper og ovgvnngens forudsætnnger, som fx kn fremg f ovens forrbeder. Ved revsonen vurderer revsor, om emnet er  overensstemmese
med de reevnte krterer.

9.

Ved undersøgeser f fnnsee og bevngsmæssge spekter tger de reevnte
krterer udgngspunkt  regnskbets eer bevngernes form. Ved vurdernger f
regnskbsmæssge systemer og processer v krtererne bde kunne fspee nterne styrngsbehov eer beskytteseshensyn og fspee hensynet t t skre, t bevnger, tskudsvkr eer ndre vkr for offentg fnnserng overhodes, og t regnskbet bver rgtgt. Større undersøgeser v endvdere kunne vedrøre mnsterernes
bredere forvtnngsmæssge nsvr for opysnnger og overordnet tsyn  forbndese med nvendesen f offentge mder og  forhod t den ovgvnng, der gger t
grund for bevnger eer nden offentg fnnserng. Ved vurdernger f konkrete
opysnnger  et regnskb, sk krtererne tge udgngspunkt  den regnskbsmæssge begrebsrmme, som er reevnt for regnskbet. For sttsregnskbet omftter dette sær den fnnsov og de ttrdte ktstykker, der dnner udgngspunkt for sttsregnskbets opysnnger.

10. Hvs en større undersøgese gennemføres efter nmodnng fr Sttsrevsorerne, kn
undersøgesen omftte vurderng f ndre opysnnger t Foketnget end dem, der ndgr  sttsregnskbet. Rgsrevsonen kn dog kun vurdere mnsterers opysnnger t

Foketnget, hvs det er mugt t dentfcere egnede krterer. Krtererne sk tge
udgngspunkt , t opysnngerne sk være korrekte og p pssende vs fspee den
vden, som mnsteret hr eer burde hve om de forhod, opysnngerne vedrører. Det
er Sttsrevsorerne – kke Rgsrevsonen – der vurderer, om mnsteren smet set hr
meddet de fornødne opysnnger t Foketnget  forbndese med gvne bevnger og
ndre foketngsbesutnnger.
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11. Revsor sk skre, t de nvendte krterer er egnede for vurderngen f emnet. Krte-

rerne sk være udtryk for, hvd Sttsrevsorerne, Foketnget og offentgheden ef-

ter revsors fgge vurderng med rmeghed kn forvente, t de forvtnngsnsvrge ever op t. Krtererne sk fstægges med udgngspunkt  de offentgt fnnserede ktvteters form og retge grundg og de konkrete omstændgheder, som
ktvteterne gennemføres under.

REVISIONENS FORUDSÆTNINGER
Opgavens vilkår

12. Revsor sk vurdere opgvens vkr og fkre de reevnte forudsætnnger, der er

nødvendge, for t revsonen kn gennemføres  overensstemmese med stndrderne for offentg revson (SOR).

13. Revsor sk  den forbndese fsts, om Rgsrevsonen hr den nødvendge revsonsdgng t t gennemføre undersøgesen f det fstgte emne. Der ekssterer forskege revsonsordnnger for forskege dee f den offentge sektor. Revsor sk der-

for fsts, hvken bestemmese  rgsrevsoroven eer nden ovgvnng der dnner
grundg for undersøgesen, og skre sg, t en undersøgese f emnet kn gennemføres.

14. Revsor sk fsts, hvke mnsterer eer ndre prter der hr nsvret for emnets

overensstemmese med krtererne. En revson tger kke sgte p t vurdere enketpersoners nsvr.

15. Revsor sk  hee revsonens forøb pse, t e forudsætnnger for gennemføresen

f den større undersøgese er t stede. Revsor sk  den forbndese skre sg, t det
er mugt t f dgng t de nødvendge opysnnger for t kunne gennemføre undersøgesen.

16. Hvs undersøgesen kke munder ud  en beretnng t Sttsrevsorerne, sk revsor
dokumentere og begrunde, hvorfor dette kke er tfædet.

Kommunikation

17. Revsor sk oprethode en effektv og ordentg kommunkton om nøgespekterne

 revsonen med de forvtnngsnsvrge  hee revsonsprocessen. Revsor sk defnere ndhodet, processen og modtgerne f kommunktonen  forbndese med undersøgesen.

18. Revsor sk som en de f pnægnngen eer udføresen f revsonen drøfte form,
emne og krterer med de forvtnngsnsvrge.

19. Revsor sk kommunkere skrftgt t de forvtnngsnsvrge om revsonernes t-

retteæggese og betydege resutter. Revsor sk desuden dentfcere pssende
kontktpersoner  de revderede enheders edesesstruktur og oprethode en øbende

dog med dsse.
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Kompetencer

20. Den opgvensvrge revsor er nsvrg for t skre, t det smede revsonstem

hr den nødvendge fgge kompetence t t gennemføre undersøgesen, og for t fø-

re tstrækkegt tsyn med rbedet udført f hee revsonstemet p e nveuer
og  e fser f revsonsprocessen.

21. Den opgvensvrge revsor sk være overbevst om, t hee revsonstemet og
eventuee eksterne eksperter tsmmen hr kompetencer og færdgheder t:

•

t udføre revsonen  overensstemmese med SOR

•

t gøre det mugt for revsor t smmenftte konkusoner  en beretnng t Sttsrevsorerne.

Professionel skepsis

22. Revsor sk nvende fgg vurderng og udvse professone skepss  erkendese f,

t der kn forekomme forvtnngsmnger, regebrud eer ndre uopdgede omstændgheder f betydnng for revsors konkuson. Revsor sk  den forbndese oprethode en hø stndrd for professone dfærd og udvse rettdg omhu og dømmekrft,
det revsor vurderer forhod fr forskege synsvnker og oprethoder en ben og ob-

ektv tgng t e rgumenter.

23. Revsor sk være opmærksom p rskoen for besvgeser gennem hee revsonspro-

cessen, herunder rskoen for besvgeser, som kn hve betydnng for de fgge vur-

dernger, der foretges  øbet f undersøgesen, og for de konkusoner, undersøgesen nr frem t.

Kvalitetsstyring og revisionsrisiko

24. Revsor sk gennemføre kvtetsstyrng f hee undersøgesen med henbk p t opn en hø grd f skkerhed for:
•

t revsonen udføres  en god kvtet som fstgt f SOR 3

•

t revsors konkusoner er pssende efter omstændghederne.

25. Revsor sk etbere, vedgehode og nvende procedurer, der værner om kvteten,
skre, t de reevnte krv opfydes, og ægge vægt p en pssende, fbnceret og
redeg rpporterng, der tfører værd og opnr revsonens form.

26. Revsor sk ktvt styre revsonsrskoen, s den begrænses t et nveu, der er c-

ceptbet vt  forhod t revsonens smede omstændgheder. Revsonsrskoen
er rskoen for, t revsor nr frem t en fegtg eer mngefud konkuson om, hvorvdt det fstgte emne  væsentge henseender er  overensstemmese med eer kke er  overensstemmese med de reevnte krterer.

27. Revsor sk styre revsonsrskoen ved t skre tstrækkeg smmenhæng meem
revsonshndngernes rt og omfng, det opnede revsonsbevs, krtererne, rev-

sors dekonkusoner og den endege konkuson om det fstgte emne. Revsors styrng sk endvdere tge sgte p t skre, t konkusonerne er reevnte og tfører
værd for brugerne, t eventuee nbefnger er vebegrundede, og t revsors rpporterng kke gver ensdg nformton.
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Væsentlighed

28. Revsor sk overvee væsentghed p e trn  revsonsprocessen  en større under-

søgese. Revsor sk  den forbndese tge udgngspunkt , t de ttænkte brugere

f Rgsrevsonens beretnnger t Sttsrevsorerne er Foketnget og offentgheden 
mndeghed, og t beretnngerne endvdere sk kunne nvendes f de forvtnngsnsvrge som grundg for t udforme de ttg, der eventuet er reevnte for t
skbe forbedrnger.

29. Revsor sk vurdere væsentghed ud fr 3 generee spekter: Et forhod kn være
væsentgt som føge f den økonomske betydnng (sgens beøbsmæssge størrese), der fx kn best f potentee tb som føge f mngende sprsommeghed,

produktvtet eer effektvtet. Et forhod kn hve en krkter, der  sg sev betyder,
t forhodet er væsentgt (sgens ntur). Der kn fx være te om et særgt vorgt brud p prncpperne for god offentg økonomstyrng, som efterføgende kn
rese spørgsm om nsvr. Et forhod kn ogs være væsentgt som føge f den
smmenhæng, det optræder  (sgens kontekst), det der fx kn være en særg offentg eer potsk bevgenhed f betydnng for de ttænkte brugere f revsors beretnng.

30. Revsor nvender væsentghed ved den nærmere fgrænsnng f revsonens emne
og krterer, ved vurdernger f, hvken ndvrknng forvtnngsmnger, regebrud,

bevngsfvgeser, kontrosvgheder, fenformtoner eer ndre omstændgheder sk hve p revsonen og ved smmenftnngen f resutter og konkuson 
beretnngen t Sttsrevsorerne.

Dokumentation

31. Revsor sk udrbede dokumentton vedrørende pnægnngen og udføresen f

den større undersøgese og sk  dokumenttonen sær smmenftte de betydege
fgge vurdernger, der udøvet for t fstægge og præcsere emne og krterer, vurdere revsonsbevs og uddrge resutter og n frem t en overordnet konkuson.

32. Revsor sk dokumentere revsonen  overensstemmese med revsonens smede

omstændgheder. Opysnngerne  dokumenttonen sk være tstrækkegt fudstæn-

dge og deterede t, t en erfren revsor uden tdgere tknytnng t revsonen efterføgende kn fsts den tdsmæssge pcerng, og hvket rbede der bev udført
for t n frem t resutterne, konkusonerne og nbefngerne  Rgsrevsonens beretnng t Sttsrevsorerne.
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PLANLÆGNING OG UDFORMNING AF HANDLINGER
Revisors forståelse

33. Revsor sk opn en pssende forstese f de orgnstoner og ktvteter, som re-

vsonen vedrører, og deres omgveser og funktonsvkr. Revsors forstese sk være tstrækkeg t, t revsor kn pnægge og gennemføre den konkrete undersøgese  en god kvtet  overensstemmese med SOR 3.

34. Revsor sk sær opn en tstrækkeg forstese f de forhod, der:
•

hr betydnng for revsors fstæggese, præcserng og fgrænsnng f emnet 
øbet f revsonen

•

hr betydnng for revsors fstæggese f de egnede krterer, der er reevnte for
emnet

•
•

pvrker revsors mugheder for t vurdere emnet ud fr reevnte krterer
pvrker revsors mugheder for t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs

•

som grundg for en konkuson
hr betydnng for revsors besutnnger om revsonsstrtegen med hensyn t revsonshndngers rt og omfng eer desgnet f revsors nyser og dtgrundget herfor

•

hr betydnng for, om undersøgesen kn opfyde st form og tføre den tsgtede værd for Sttsrevsorerne, Foketnget eer offentgheden.

Risikovurdering

35. Revsor sk foretge rskovurdernger  forbndese med fstæggese og fgræns-

nng f emne, desgn f nyse smt pnægnng og udformnng f revsonshnd-

nger.

36. Revsor sk  den forbndese vurdere de generee og specfkke rsc for forvt-

nngsmnger, regebrud, bevngsfvgeser, kontrosvgheder, fenformton eer ndre omstændgheder, som kn f betydnng for vurderngen f emnet.

37. Revsor sk nddrge den forstese f forvtnngen, som revsor hr opnet  forbn-

dese med sve den øbende overvgnng f mnsteromrderne og Rgsrevsonens
øvrge revsoner som de hndnger, revsor hr gennemført  forbndese med den
større undersøgese.

Forundersøgelse

38. Hvs det kke p forhnd er skkert, t Rgsrevsonen sk fgve en beretnng om em-

net, sk revsor med udgngspunkt  det nærmere fstgte emne udføre en forundersøgese. Formet med forundersøgesen er todet. For det første fkres det, om

der er grundg for t gennemføre undersøgesen, og for det ndet fkres det, hvordn undersøgesen v kunne gennemføres. Forundersøgesen kn vrere  ængde
t efter omfnget f revsonen.

39. Revsor sk  øbet f forundersøgesen ndhente opysnnger om det revderede omrde, s der kn etberes et grundg for besutnngen om, hvorvdt den ptænkte

større undersøgese gennemføres.
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Revisionstræ

40. Revsor sk med udgngspunkt  revsonens form fstægge et revsonstræ. Ud-

formnngen f revsonstræet fgrænser revsonen ved t dentfcere de præcse

krterer, som emnet vurderes og efterprøves ud fr. Revsonstræet kn fx udformes
ved, t det overordnede form nedbrydes  dem, og t det for hvert dem præcseres, hvke forskege krterer det v være revsors m t vurdere de reevnte fktuee forhod eer opysnnger ud fr (revsonstræets revsonsmsnveu). Revsonstræet er styrende for revsors hndnger og vurdernger og bdrger t t skre,
t revsor opnr et ogsk smmenhængende og overbevsende grundg for konkusonen. Revsonstræet sk usteres  øbet f revsonen, nr det er reevnt  yset
f revsors observtoner og de opnede resutter.

41. Revsor sk skre, t de krterer og de fktuee forhod eer opysnnger, der ndgr
 revsonstræet, er dækkende for det smede emne, som det er formet t udforme en konkuson om. Revsonstræet bør udformes, s de præcse krterer, som det

er revsors m t vurdere de enkete forhod eer opysnnger ud fr, s vdt mugt
gver nednng t ndbyrdes ufhængge resutter. Revsor sk ved udformnngen
f revsonstræet desuden overvee krterernes egnethed. De nvendte krterer sk
være reevnte for formet og sk desuden være s forstege, fudstændge, pdege og obektve som mugt. Rgsrevsonens større undersøgeser v dog ofte
ng kompekse emner og omftte forhod, hvor Foketnget eer de forvtnngsnsvrge kke p forhnd hr fstgt fudstændge, pdege og obektve krterer,
som kn dnne udgngspunkt for vurderng f emnet.

Planlægning

42. Revsor sk nvende en revsonsstrteg, der er egnet t t opn undersøgesens for-

m og dem og skre en pssende vurderng f det fstgte emne ud fr de reevn-

te krterer. Strtegen udformes p grundg f revsonstræet ved t fstægge nysedesgn og metoder og ved t tge stng t revsonshndngernes rt og omfng
og revsonens tdsmæssge pcerng. Hvs der gennemføres en forundersøgese, udformes revsonsstrtegen  øbet f forundersøgesen.

43. Revsor sk fstægge en nærmere pn for hver større undersøgese, der omftter

omfng og den tdsmæssge pcerng f revsonshndngerne. Pnægnngen sk
bdrge t en revson f hø kvtet, som udføres p en økonomsk hensgtsmæssg
og effektv mde. Pnægnngen dokumenteres og usteres øbende  øbet f revsonen.

44. Revsor sk  øbet f hver større undersøgese præcsere og fgrænse emnet og krtererne og tpsse form og dem, nr dette er reevnt  yset f de hdtdge resutter. Revsor sk  den forbndese søge t fokusere revsonsndstsen og den

endege konkuson p de forhod, der er væsentgst for de ttænkte brugere, eer
som kn ndebære de væsentgste økonomske tb eer regebrud.
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45. Revsor sk  forbndese med udformnngen f revsonsstrtegen og pnægnngen
f undersøgesen overvee sndsyngheden for, t revsors observtoner eer rev-

sonens resutter kn f betydnng for Rgsrevsonens fnnsee revson f sttsregnskbet eer ndre regnskber. Hvs det er sndsyngt, t der ved revsonen konstteres kontrosvgheder, bevngsfvgeser eer regnskbsmæssg fenformton, sk de ndg  den opsummerng og smmenfttende vurderng, der foretges
f det revsonstem, som gennemfører den fnnsee revson f regnskbet  overensstemmese med SOR 4 – Fnnse revson f sttsregnskbet og ndre regnskber. Revsor sk derfor fte med den revsor, der er opgvensvrg for den fnnsee revson, hvordn dette bedst skres.

Metode

46. Revsor sk gennemføre pssende nyser for t vurdere emnet ud fr de reevnte

krterer. Hvs undersøgesens form omftter forvtnngsrevsonsspekter, kn de
reevnte nyser omftte sprsommegheds-, produktvtets- eer effektvtetsnyser. Hvs undersøgesens form omftter urdsk-krtske spekter, v den kunne omftte nyser, der beyser, om gædende ret overhodes. Revsor sk  den for-

bndese udforme et egnet nysedesgn og fstægge de reevnte smfundsvdenskbege metoder.

47. Revsor sk overvee, om de forvtnngsnsvrge sev hr gennemført nyser f

betydnng for undersøgesens form. Hvs revsor nddrger nyseresutterne  sn
vurderng f emnet, sk revsor foretge en pssende efterprøvese f nysernes

grundg, metoderne og smmenftnngen f resutter med henbk p t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs som grundg for, t revsor nddrger nyseresutterne.

48. Revsor sk skre, t de forskege metoder, der nvendes  undersøgesen, kn gennemføres med et rmegt tds- og resurseforbrug og bdrge tstrækkegt t t vurdere emnet.

49. Revsor sk skre, t metoden kn dnne grundg for t ndhente tstrækkegt og

egnet revsonsbevs og bdrge t t vurdere emnet ud fr egnede krterer og ede

t reevnte revsonsresutter.

Udformning af revisionshandlinger

50. Revsor sk udforme og gennemføre revsonshndnger med henbk p t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs, der kn dnne grundg for revsors konkuson
om det fstgte emne. Revsor sk udforme revsonshndnger med henbk p t
gennemføre de pngte nyser og vurdere emnet ud fr de reevnte krterer smt
efterprøve, om de fktske forhod eer opysnnger, der er omfttet f emnet, er 
overensstemmese med de reevnte krterer.

51. Revsor sk  den forbndese udforme revsonshndnger, der mødegr de dentfcerede generee og specfkke rsc for forvtnngsmnger, økonomske tb, rege-

brud, fenformton eer ndre reevnte omstændgheder med hensyn t de enkete
forhod eer opysnnger (revsonsmsnveu) og med hensyn t emnet som hehed
(formsnveu).
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52. Revsor sk  hee opgveperoden regere pssende og rettdgt p konkrete ndktoner, som kn ndebære, t der er rsko for væsentge forvtnngsmnger, rege-

brud og økonomske tb. Afhænggt f omstændghederne kn det være pssende t
kommunkere forhodene t de reevnte forvtnngsnsvrge, t skre sg, t forhodet ndgr  ndre f Rgsrevsonens revsoner, eer t udvde emnet for den større undersøgese, s de pgædende forhod nddrges. Revsor sk gennemføre reevnte hndnger med henbk p t søge forhodet fkret og træffe besutnng om,
hvken fremgngsmde der er pssende.

GRUNDLAGET FOR REVISORS KONKLUSION
Revisionsbevis

53. Revsor sk opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs som grundg for revsonens

resutter og revsors konkuson. Revsonsbevsets rt fhænger f det emne, som
det er undersøgesens form t vurdere, og de krterer, som det er formet t vur-

dere emnet ud fr.

54. Revsor sk skre, t mængden f revsonsbevs er tstrækkeg t t beyse form,
dem og krterer p en fr og bnceret mde. Et egnet revsonsbevs er reevnt,
vdt og pdegt.

55. For t skre revsonsbevsets reevns sk revsor overvee, hvke dt der kn beyse, om krtererne er opfydt.

56. For t skre revsonsbevsets vdtet sk revsor være opmærksom p, om det revsonsbevs, der ndhentes, beyser de forhod eer opysnnger, som det er revsors
hensgt t me eer vurdere ud fr krterer.

57. For t skre sg et pdegt revsonsbevs sk revsor være opmærksom p, om der
fndes smstemmende bevser fr en række kder og metoder, og t dt smtdg er
fremkommet p en reproducerbr mde.

58. Revsor sk skre, t der nvendes de mest troværdge kder, og t der er et rmegt
forhod meem revsonsbevsets reevns og de resurser, som sk nvendes for t
fremskffe det.

Analyse og udarbejdelse af revisionsresultater

59. Revsor sk gennemføre de reevnte nyser for t vurdere emnet. Resutterne f
vurderngerne f de enkete forhod eer opysnnger (p revsonsmsnveu) dn-

ner udgngspunkt for revsors smede vurdernger for hvert dem og for udformnngen f revsors smede konkuson om emnet som hehed (p formsnveu).

60. Revsor sk  den forbndese være opmærksom p, t der er begrænsnnger ved enhver revson, og vurdere, hvken betydnng begrænsnngerne ved de nvendte metoder og de gennemførte revsonshndngers rt og omfng hr for de opnede re-

sutter. Revsor sk skre, t revsors smmenftnng f resutter fspeer revsonens boende begrænsnnger.
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61. Revsor sk skre, t revsonens resutter formueres p en mde, der fspeer de
nvendte krterers egnethed. Revsor sk  den forbndese skre, t det fremgr f

resutterne,  hvket omfng resutterne hver p revsors ufhængge fgge vurderng eer kn fhænge f det nvendte nysedesgn eer de konkrete metoder.

62. Revsor sk udrbede revsonsresutterne p grundg f de gennemførte ny-

ser og det smede revsonsbevs, der er opnet ved revsonen. Revsor sk skre
sg, t hvert revsonsresutt understøttes f tstrækkegt og egnet revsonsbevs.

63. Revsor sk ved udrbedesen f revsonens resutter vurdere, om de forvtnngs-

mnger, regebrud, bevngsfvgeser, kontrosvgheder, fenformtoner eer ndre omstændgheder, som revsor eventuet hr konstteret ved revson, er væsent-

ge for emnet som hehed. Revsor sk gennemføre pssende hndnger for t fsts probemernes krkter, omfng og potentee vrknnger og beskrve dsse  smmenftnngen f resutterne.

64. Revsor sk  den forbndese være opmærksom p bevngsfvgeser, kontrosvg-

heder, fenformtoner eer ndre forhod, som kn hve betydnng for Rgsrevsonens opgver med fnnse revson f sttsregnskbet eer ndre regnskber  overensstemmese med SOR 4. Revsor sk kommunkere sdnne forhod t den revsor,

der er opgvensvrg for den fnnsee revson, og som derfor hr nsvret for t
gennemføre pssende hndnger for t fkre, hvken betydnng forhodene eventuet hr for den fnnsee revson og for Rgsrevsonens erkærng om regnskbet.

65. Revsor sk skre, t fremstngen f resutterne og smmenftnngen f de foreøbge vurdernger og konkusoner fspeer de enkete resutters væsentghed for
emnet som hehed.

Sammenfattende vurdering og feedback

66. Revsor sk ved revsonens fsutnng vurdere, om der er gennemført pssende nyser, og om der er opnet hø grd f skkerhed for, t der kke forekommer væsent-

ge uopdgede omstændgheder f betydnng for vurderngen f det emne, som revsor udformer en konkuson om. Den smmenfttende vurderng sk tge høde for:
•

om der er opnet resutter, der vser, t bestemte forhod  væsentge henseender er  overensstemmese med eer kke er  overensstemmese med de reevnte krterer

•

om resutterne er dækkende for det smede emne og for de smede krterer,
der er reevnte for undersøgesens form

•
•

om der er opnet tstrækkegt og egnet revsonsbevs
om de opnede resutter og det opnede revsonsbevs udgør et tstrækkegt
grundg for Rgsrevsonens beretnng og for den konkuson om emnet og den
smmenftnng f revsonens resutter, som beretnngen v ndehode.

67. Hvs revsor p grundg f det opnede revsonsbevs kke er overbevst om, t der
er hø grd f skkerhed for, t der kke forekommer uopdgede omstændgheder f
væsentg betydnng for udformnngen f konkusonen, sk revsor gennemføre ps-

sende hndnger for t søge uskkerhederne fkret. Hvs dette kke er mugt, sk
revsor fspee uskkerhederne  Rgsrevsonens beretnng og konkuson om emnet.
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68. Revsor sk udforme en smet konkuson om emnet, der fspeer revsors smmen-

fttende vurdernger for de enkete dem  yset f revsonens væsentgste revsonsresutter. Revsor sk nvende fgg vurderng for t smmenvee revsonsresutterne t en smet konkuson, der ngver revsors vurderng om det smede
emne.  denne smmenvenng sk der tges høde for de enkete resutters væsentghed, krkteren f de gennemførte nyser og det opnede revsonsbevs og revsors vurdernger f de forskege krterers reevns og egnethed for vurderng f
emnet.

69. Revsor sk gve de forvtnngsnsvrge, der hr været berørt f undersøgesen,

mughed for t kommentere revsors revsonsresutter, konkusoner og eventuee

nbefnger  udkstet. Revsor sk gennemg de modtgne kommentrer, nysere eventuee uoverensstemmeser og rette fktuee fe. Revsor sk  den forbndese dokumentere den modtgne feedbck og de vurdernger og hndnger, revsor foretger som føge f de modtgne kommentrer.

70. Revsor sk fsutnngsvst sende beretnngsudkstet  hørng hos den ressortnsvrge mnster, f. rgsrevsorovens § 17, stk. 3.

REVISORS RAPPORTERING
Udformning af beretninger

71. Revsor sk udforme en beretnng t Sttsrevsorerne, der er fydestgørende, over-

bevsende, æseveng og fbnceret. Revsor sk  beretnngen opyse om revso-

nens form og ngve revsonens fgrænsnng med hensyn t emne og krterer og
opyse om krkteren f de gennemførte nyser eer omfnget f de gennemførte
hndnger. Form og deform kn formueres som spørgsm, der besvres ved t
redegøre for revsonens resutter og konkuson.

72. Revsor sk skre, t beretnngen ndehoder en kr konkuson, der p en dækkende
og fbnceret mde smmenftter resutterne f revsors vurderng f emnet. Konkusonen sk dentfcere de mnsterer eer ndre prter, der er nsvrge for de
fktuee forhod eer opysnnger, der ndgr  emnet. Konkusonen sk beskrve, 
hvke væsentge henseender de fktuee forhod, der er omfttet f emnet, er  overensstemmese med eer kke er  overensstemmese med de reevnte krterer.

73. Beretnngen sk ndehode en pssende vægtnng f bde postve og negtve re-

sutter f revsonen og bør gve pssende nerkendese t de forvtnngsnsvrge, nr dette er p sn pds. Beretnngen bør smmenftte e de nformtoner,

dt og rgumenter, der er nødvendge for t skre en tstrækkeg og korrekt forstese f undersøgesens emne, resutter og konkuson.

74. Beretnngen kn ndehode konstruktve nbefnger, nr dsse sndsyngvs v kun-

ne bdrge betydegt t t fhæpe de svgheder og probemer, som fremgr f be-

retnngen. Anbefngerne sk være vebegrundede ud fr revsonens resutter og
tføre værd ved t tge hnd om rsgerne t, t bestemte væsentge forhod kke
er  overensstemmese med de reevnte krterer. Anbefngerne sk formueres p
en mde, der undgr sevndysende sndheder eer ene omformuerer beretnngens
konkusoner, og de bør respektere edesens nsvrsomrde.
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Opfølgning

75. Revsor sk foretge en systemtsk opføgnng p undersøgesen.
76. Revsor sk  § 18, stk. 4-nottet dentfcere de opføgnngspunkter, der udestr fr
beretnngen, p bggrund f den fremsendte mnsterredegørese.

77.  Rgsrevsonens nott tger rgsrevsor stng t, om de fornsttnnger, som beret-

nngen hr gvet mnsteren nednng t t værksætte, er tfredsstende. Hvs mnsterredegøresen kke er tfredsstende, nføres dette  nottet. Hvs der er grundg herfor, fsuttes (ukkes) beretnngssgen med nottet. Hvs sgen kke fsuttes,
sk det krt fremg, hvke forhod Rgsrevsonen v føge op p, og hvke ttg der
sk tveebrnges, før sgen kn fsuttes.

78. Hvs beretnngssgen kke fsuttes, sk revsor føge sgen  fortstte notter. Et

fortst nott sk omhnde punkter  sgen, der kke er bevet fsuttet  § 18, stk. 4nottet eer  eventuee tdgere fortstte notter. En sg fsuttes, nr Rgsrevsonen og Sttsrevsorerne er tfredse med mnsterets nttver.
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DEFINITIONER OG FORKLARINGER
ANALYSEDESIGN v sge den kombnton f forskege nyser og metoder, der n-

vendes t vurdere emnet ud fr reevnte krterer. Se ogs ”Dem”, ”Form”, ”Krterer”,
”Metoder” og ”Tgngen”.

BEVILLINGSAFVIGELSER kn være enhver fvgese fr de bevngsmæssge bestemmeser f reevns for revsonen eer udrbedesen f regnskbet.
DELMÅL omftter en de f det emne, som det er undersøgesens form t vurdere, og/

eer en de f de krterer, som emnet vurderes ud fr. Formet nedbrydes typsk  2-4 dem. Demene bør hænge temtsk smmen, suppere og kke overppe hnnden og sm-

et set være udtømmende  reton t behndngen f formet med undersøgesen. Hvert
dem kn  prncppet frpporteres sevstændgt og udgør typsk et kpte  en beretnng eer en revsonsundersøgese  rsrevsonen.

EFFEKTIVITET dreer sg om t opfyde de opstede m og n de tsgtede resutter. Effektvtet vedrører dermed ydesernes effekt. Formet med den offentge fnnserng bør opfydes med de tsgtede vrknnger, og der bør opns den størst muge effekt 
forhod t omfnget f ydeser, de nvendte resurser og de smede omkostnnger. Se ogs ”Effektvtetsnyser”, ”Produktvtet” og ”Sprsommeghed”.

EFFEKTIVITETSANALYSER omhnder 3 forhod: mopfydese, effekt og omkost-

nngseffektvtet:
•

En undersøgese f mopfydese smmenhoder de opstte m for en offentg nsttuton med det, som nsttutonen hr opnet. Herved føges der øbende op p nsttutonens ndstsomrder og de opnede resutter. Mene for nsttutonen kn omftte nput, output eer effekt. En undersøgese f mopfydese omftter en vurderng
f, om de fststte m er ndfret. Med ndre ord tester en undersøgese f mopfydese kke for kuse forhod meem ndsts og mopfydese.  prkss kn undersøgesen ogs fokusere p, om nsttutonen hr etberet systemer t opføgnng p
mopfydesen. Mene kn fx være fstst f nsttutonen, mnsteret, bekendtgøresen eer oven, der præcserer de m, nsttutonen sk opfyde.

•

T forske fr en undersøgese f mopfydese fdækker en effektundersøgese den
kuse smmenhæng, som en ndsts hr hft p omverdenen. Effektundersøgesen
hr t form t undersøge, om den forventede effekt med en ndsts er opnet, og 
hvket omfng effekten er en konsekvens f den ndsts, der er værkst (rsg-vrknng). Undersøgesen kn  prkss udføres som en undersøgese f, hvordn en nsttuton føger op p effekten f en ndsts (metundersøgese), eer som en sevstændg undersøgese f, om den forventede effekt f ndstsen er opnet.

•

 en undersøgese f omkostnngseffektvtet vurderes forhodet meem nput og effekt, hvor omkostnngerne ved ndstsen smmenhodes med effekten f ndstsen.
Se ogs ”Effektvtet”.
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EMNE v sge de forhod, som revsor smmenftter en konkuson om  sn beretnng t
Sttsrevsorerne. Der kn være te om fktuee forhod eer opysnnger eer begge dee.
Emnet sk fde nden for Rgsrevsonens dgng t t gennemføre revsoner eer gennemg regnskber  henhod t rgsrevsoroven eer ndre ovbestemmeser.

FEJLINFORMATION kn være enhver mnge ved opysnnger, der kn være f betydnng for resutterne f revsors vurderng  forbndese med en større undersøgese.

FEJLINFORMATION I REGNSKABET v sge enhver mnge ved opysnngerne  det
fgte regnskb, der ndebærer, t regnskbet kke er udrbedet  overensstemmese

med den reevnte regnskbsmæssge begrebsrmme, unset om dette skydes besvgeser eer fe.

FINANSIEL REVISION er en ttesttonsopgve, hvor revsor udformer en erkærng

om et regnskb. En større undersøgese er en drekte rpporterngsopgve og kn derfor
kke omftte en fnnse revson. Dermod kn en større undersøgese eventuet ndebære, t revsor p nden vs efterprøver, om regnskbet er rgtgt, f. rgsrevsorovens § 3.
En større undersøgese kn fx efterprøve bestemte opysnnger  regnskbet og beyse rsger og nsvr  forbndese med fenformton  regnskbet.

FORMÅL henvser t revsors overordnede ngvese f, hvket emne det er hensgten

f undersøge, og hvke krterer det er hensgten t vurdere emnet ud fr. Se ogs ”Revsonstræ”.

FORVALTNINGSANSVARLIGE er en smet betegnese for de prter, der efter de
konkrete omstændgheder er nsvrge for emnets tstnd. Det kn fx omftte et mnsterum, vrksomhedens øverste og dgge edese, tskudsmodtgere eer de enheder 
forvtnngen, som hr været berørt f revsonen.

FORVALTNINGSMANGEL kn være ethvert forhod, der ndebærer, t der kke fudt

ud er tget skydge økonomske hensyn. Det kn fx være dspostoner, der er økonomsk
uhensgtsmæssge, eer svgheder  systemer eer processer, der ndebærer, t de kke
understøtter sprsommeghed, produktvtet eer effektvtet. For t vurdere, om der foregger en forvtnngsmnge, tger revsor udgngspunkt  mndege prncpper og
fgge forventnnger t god offentg økonomstyrng og forvtnng med hensyn t sprsommeghed, produktvtet og effektvtet. Se ogs ”Forvtnngsrevson”.
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FORVALTNINGSREVISION fokuserer p sprsommeghed, produktvtet og effektvtet  forbndese med forvtnngen og resutterne f nterventoner, progrmmer og nsttutoner. De reevnte forhod vurderes ud fr egnede krterer, og rsgerne t fvgeser fr dsse krterer eer ndre probemer fdækkes. Forvtnngsrevson gver nye opysnnger, nyser eer ndsgt og fremmer forbedrnger. Forvtnngsrevson gver nye opysnnger, ny vden eer værd ved:
•

t gve nye nytske ndbk (bredere eer dybere nyser eer nye perspektver)

•
•

t gøre ekssterende opysnnger mere tgængege for forskege nteresseprter
t gve et ufhænggt syn eer konkuson p grundg f et revsonsbevs

•

t gve nbefnger bseret p en nyse f revsonsobservtoner.

Større undersøgeser kn omftte spekter f forvtnngsrevson  forbndese med, t revsor vurderer, om der udvses skydge økonomske hensyn ved forvtnngen f mder og
drften f vrksomheder, f. rgsrevsorovens § 3. Se ogs ”Forvtnngsmnge”.

GENERELLE OG SPECIFIKKE RISICI er omstændgheder, der hr betydnng for

sndsyngheden for, t det undersøgte emne kke er  overensstemmese med de reevn-

te krterer, s der fx foregger forvtnngsmnger eer regebrud. Generee rsc kn fx
være forhod vedrørende en bestemt vrksomhed eer orgnstorsk enhed (edesesmæssge forhod, forvtnngs- og kontromøet mv.) eer vedrørende bestemte typer ktvteter (smfundsmæssge form, kompekstet, de nvoverede borgere mv.). Specfkke
rsc vedrører sndsyngheden for én eer fere nærmere bestemte konkrete forvtnngsmnger, regebrud mv. og kn vurderes med udgngspunkt  de deterede m, som revsor hr fstgt, om t efterprøve bestemte forhod ud fr bestemte krterer. Det kn fx
være et konkret forhod vedrørende et bestemt system eer en bestemt proces eer dsposton, som ndgr  revsonens emne, og kn ndebære, t emnet kke er  overensstemmese med bestemte krterer. Specfkke rsc er sedes rsc p revsonsmsnveu.

GOD OFFENTLIG REVISIONSSKIK er et udtryk, der betegner de mndege fg-

ge 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.
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HJEMMEL v sge mtere hemme. Efter dnsk ret gæder et mndegt prncp om,
t forvtnngsmyndgheder er forpgtede t t eftereve gædende ret (egtetsprncppet). Prncppet ndebærer, t forvtnngens dspostoner og fgøreser som udgngspunkt sk hve mtere hemme, dvs. være fornkret  en nerkendt retskde, fx en bekendtgørese. For vsse dspostoner og fgøreser, der er særgt ndgrbende over for borgerne, fx sktteopkrævnng, gæder et skærpet krv om hemme  ov. Andre typer dspostoner, fx mndege ndkøb, der kn nses for t være en de f den nødvendge drft,
kn dermod gennemføres uden ekspct hemme  en bestemmese  en nerkendt retskde. Prncppet ndebærer desuden, t en bestemmese  en bestemt retskde, fx en bekendtgørese, kke kn nvendes t t træffe fgøreser, som strder mod høere rngerende retskder, fx ove vedtget f Foketnget.

HØJ GRAD AF SIKKERHED v sge en hø, men kke bsout skkerhed. Udtrykket n-

vendes sær t t beskrve det nveu f skkerhed, som revsor efter omstændghederne
bør opn som grundg for sn konkuson om emnet. Den opnede skkerhed hr grundg
 tstrækkegt og egnet revsonsbevs, revsors vurdernger f, om bevset er overbevsende, smt den ogske smmenhæng meem de enkete resutter og dekonkusoner
og den smede konkuson. Dette er  hø grd et spørgsm om fgg vurderng, og der
nvendes kke kvntttve estmter f den opnede skkerhed. De boende begrænsnnger ved en revson betyder, t revsor mndegvs kke kn opn bsout skkerhed.

JURIDISK-KRITISK REVISION fokuserer p, om bestemte forhod er  overensstem-

mese med gædende ret og sædvng prkss. Et bestemt emne undersøges efter egnede krterer, og rsgerne t fvgeser fr dsse krterer og vrknngerne herf nyseres.
Resutterne smmenfttes  en konkuson, der hr grundg  tstrækkegt og egnet revsonsbevs. urdsk-krtsk revson fremmer en skker og ovmæssg forvtnng og gver
værd ved:
•
•

t opdge regebrud og bdrge t gennemsgtghed  den offentge forvtnng
t fremdrge nformtoner eer gve nbefnger, der kn bdrge t t forebygge re-

•

gebrud
t øge offentghedens og borgernes skkerhed for, t forvtnngens fgøreser er ret-

•

mæssge
t øge ovgvers og forvtende myndgheders skkerhed for, t fststte reger forvtes korrekt.

Større undersøgeser kn omftte spekter f urdsk-krtsk revson  forbndese med,
t revsor efterprøver, om dspostoner er  overensstemmese med meddete bevnger,
ove og ndre forskrfter smt med ndgede fter og sædvng prkss, f. rgsrevsorovens § 3. Se ogs ”Regebrud”.

KONTROLSVAGHEDER kn være svgheder  forretnngsgnge eer nterne kontro-

er f reevns for revsonen eer udrbedesen f regnskbet.

SOR 3
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KRITERIER v sge de krterer, som revsor vurderer emnet ud fr. Et krterum  en større undersøgese er en norm, et benchmrk, en god prkss eer en nden reevnt mestok
for vurderng f det konkrete emne, der undersøges. Krtererne sk fde nden for den fgrænsnng f Rgsrevsonens opgve med revson og gennemgng f regnskber, der føger f rgsrevsorovens §§ 3 og 6 eer f ndre ovbestemmeser, eer Rgsrevsonens opgve med t yde bstnd t Sttsrevsorerne, f. rgsrevsorovens § 8. Krtererne  en større undersøgese kn være normtve, dvs. udtryk for, hvordn forhod sk være eer bør
være, eer de kn hve en mere evuerende krkter. Krtererne sk desuden være egnede. Krterernes egnethed vurderes f revsor ud fr deres reevns, forsteghed, fudstændghed, pdeghed og obektvtet.

METODER v sge de revsonsfgge og smfundsvdenskbege metoder, som nven-

des  forbndese med nyser, der gennemføres som ed  undersøgesen. Se ogs ”Anysedesgn”.

OPFØLGNING henvser  forbndese med en større undersøgese t en fst procedure.
Nr Rgsrevsonen hr fgvet beretnngen t Sttsrevsorerne, fgver Sttsrevsorerne
bemærknnger t beretnngen og vderesender den t Foketnget. Smtdg beder Stts-

revsorerne om mnsterens bemærknnger t sgen. Mnsteren sk nden 2-4 mneder
fgve en mnsterredegørese t Rgsrevsonen og Sttsrevsorerne. Mnsterredegøresen sk svre p beretnngens krtkpunkter, nbefnger, konkusoner og forhode sg t
Sttsrevsorernes bemærknnger. Mnsterredegøreser og Rgsrevsonens opføgnngsnotter optges  Sttsrevsorernes Endeg betænknng over sttsregnskbet, som fgves t Foketnget én gng rgt, og som dnner bggrund for Foketngets godkendese
f sttsregnskbet for det pgædende fnnsr.

PRODUKTIVITET dreer sg om t f det meste ud f de tgængege resurser. Det omftter forhodet meem de nvendte resurser og de everede resutter med hensyn t kvnttet, kvtet og td. Produktvtet vedrører dermed forhodet meem resurser og omfnget
f ydeser. Resurserne bør tpsses behovet og udnyttes bedst mugt, s der produceres
fest muge ydeser  forhod t resursenvendesen. Se ogs ”Effektvtet”, ”Produktvtetsnyser” og ”Sprsommeghed”.

PRODUKTIVITETSANALYSER omftter mnger f forhodet meem en orgns-

tons resursenvendese (nput) og dens produkton (output) under hensyn t kvteten f
produktonen. Hensgten med en produktvtetsnyse er t vurdere, om orgnstonen
producerer s meget som mugt  forhod t dens resursenvendese eer nvender s f
nput som mugt t t evere et gvent output. Produktonsnyser kn omftte tdserenyser eer benchmrkng meem fere orgnstorske enheder. Der kn skenes meem
prtee mnger, der omftter bestemte nput (fx personeforbrug) eer output (fx en bestemt type ydeser), og mnger f den smede produktvtet, der tstræber t me det
smede resurseforbrug (bygnnger, vrer, mskner, persone mv.) og den smede produkton. Produktvtetsnyser kn nvendes som et redskb t t fdække forbedrngspotenter, som de undersøgte nsttutoner kn drge nytte f ved t mpementere bedste
prkss p et omrde. Se ogs ”Produktvtet”.
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REGELBRUD kn være ethvert forhod, der ndebærer, t dspostoner, som er omfttet
f regnskbsfæggesen, kke er  overensstemmese med meddete bevnger, ove og
ndre forskrfter smt med ndgede fter og sædvng prkss, f. rgsrevsorovens § 3.
Et regebrud kn skydes fe eer uregemæssgheder. En uregemæssghed er en forsætg hndng eer udedese med et retsstrdgt resutt. En besvgese er en uregemæssghed, der bestr  frembrngese f urgtge eer vdedende nformtoner. Se ogs ”urdsk-krtsk revson”.

REVISIONSMÅLSNIVEAU er det mest deterede nveu  det herrk f msætnnger for revsors efterprøvese og vurdernger f emnet ud fr krterer, som  Rgsrevsonen betegnes et ”revsonstræ”. Ved forvtnngsrevsoner og urdsk-krtske revsoner 
forbndese med opgver med revson f et regnskb er et revsonsm en bestemt forudsætnng om emnets overensstemmese med krterer, som revsor søger t efterprøve
ved t gennemføre hndnger, ndsme revsonsbevs og foretge fgge vurdernger.
 en større undersøgese specfcerer revsor tsvrende de krterer, som det er revsors
m t vurdere fktuee forhod eer reevnte opysnnger ud fr, ved t udforme et revsonstræ. Derved ever bde Rgsrevsonens større undersøgeser og de forvtnngsrevsoner og urdsk-krtske revsoner, der udføres som ed  en opgve med revson f et
regnskb, op t det grundæggende prncp  SSA’erne om, t revsor sk fstægge præcse revsonsm. Se ogs ”Revsonstræ”.

REVISIONSRESULTATER v sge resutterne f revsors vurderng f emnet ud fr

krterer. Et resutt p revsonsmsnveu vedrører bestemte forhod, der er omfttet f
emnet, og er resuttet f revsors vurderng f dsse forhod ud fr et bestemt krterum.

Se ogs ”Tstrækkegt og egnet revsonsbevs”.

REVISIONSTRÆ er et udtryk, som nvendes  Rgsrevsonen om den ogske smmenhæng, der sk være meem revsonens form og de fktuee forhod eer opysnnger,
som revsor efterprøver og vurderer ved revsonen ud fr egnede krterer.  pnægnngen skrer revsor denne smmenhæng ved t fstægge det emne og de krterer, som det
er formet t udforme en konkuson om, og nedbryde formet  dem, der hver omftter en række fktuee forhod eer opysnnger, som det er revsors m t vurdere ud fr
noge bestemte reevnte krterer. Et revsonstræ er sedes en herrksk struktur f msætnnger for den efterprøvese og vurderng, der sk udføres ved revsonen.  revsonstræet omsættes den overordnede ngvese f muge emner og krterer, der fndes  rgsrevsorovens § 3, t en konkret revson ved t præcsere revsonens emne og krterer p
formsnveu, deformsnveu og revsonsmsnveu. Eventuet kn deformsnveuet være overfødgt, mens der – for t eve op t SSA’erne – td sk fstægges præcse
revsonsm. Revsor nvender revsonstræet t t dentfcere generee og specfkke
rsc, det specfkke rsc er rsc for, t et bestemt forhod kke er  overensstemmese
med et bestemt krterum (dvs. rsc p revsonsmsnveu). Revsors revsonshndnger mødegr bde generee og specfkke rsc. Revsor nvender ogs revsonstræet,
nr revsor foretger den smmenfttende vurderng f resutterne f efterprøvnngen
f de enkete forhod eer opysnnger og udformer en konkuson om emnet som hehed.
Skkerheden for, t konkusonen er pssende, fhænger bde f, t der er tstrækkegt
og egnet revsonsbevs, og t der en ogsk smmenhæng meem den smede konkuson, dekonkusonerne og resutterne f efterprøvnngen og vurderngerne f de enkete
forhod eer opysnnger ud fr egnede krterer. Revsors udformnng og vurderng f revsonstræet er derfor et vgtgt ed  styrngen f revsonsrskoen.
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REVISIONSRISIKO er rskoen for, t revsor nr frem t en fegtg eer mngefud

konkuson om, hvorvdt det fstgte emne  væsentge henseender er  overensstem-

mese med eer kke er  overensstemmese med de reevnte krterer.

SPARSOMMELIGHED dreer sg om t mnmere resurseomkostnngerne. De nvend-

te resurser bør være tgængege  rette td,  en pssende kvnttet og kvtet og t den
bedste prs. Sprsommeghed vedrører dermed forhodet meem omkostnnger og resurser. Omkostnngerne t t tveebrnge de resurser (persone, bygnnger, mskner, mterer mv.), der er behov for  produktonen f offentgt fnnserede ydeser, bør være
s ve som mugt. Se ogs ”Effektvtet”, ”Produktvtet” og ”Sprsommeghedsnyser”.

SPARSOMMELIGHEDSANALYSER er nyser f, om omkostnngerne  forbndese
med de resurser, der medgr  produktonen, er s ve som mugt under hensyn t kr-

vene t resursernes kvtet og funktontet. Sprsommeghedsnyser kn sedes
omhnde ndkøb, ee, esng mv.  forbndese med erhvervese f bygnngsreer, vrer
og mskner eer øn og ndre fteforhod  forbndese med personeresurser. Sprsommeghedsnyser kn desuden omhnde fyssk vedgehodese og beskyttese f
ktver, fnnserng og nbrngese f mder eer sg eer nden fskffese f resurser, der kke ængere er nødvendge. Sprsommeghedsnyser kn omftte behovsnyser, procesnyser, besutnngsnyser, tdsserenyser, benchmrkng meem orgnstorske enheder eer være bseret p ndhentnng f mrkedsnformton. Anyserne kn fokusere p prtkuære udgfter, søge t vurdere de tote omkostnnger hen
over et ktvs evetd eer søge t nysere ved forskege fteformer, fx med hensyn
t feksbtet (køb versus ee) eer stordrft (centre versus decentre ndkøb). Se ogs
”Sprsommeghed”.
TILGANGEN bestemmer krkteren f det emne, der undersøges  en større undersøge-

se, og dermed ogs de krterer, der v være reevnte. Tgngen defnerer endvdere den
nødvendge vden og de nødvendge opysnnger og dt og de revsonshndnger, som er
nødvendge for t opn og nysere dem. Revsonerne kn udføres efter føgende tgnge:
•

•

En systemorenteret tgng, hvor det undersøges, om edesessystemerne, fx økonomstyrngssystemerne, fungerer behørgt (forvtnngsrevson) eer er  overensstemmese
med gædende reger (urdsk-krtsk revson).
En resuttorenteret tgng, hvor det vurderes, om msætnnger for ydeser eer vrknnger er opnet som tsgtet, eer om offentge ndstser og tenester fungerer efter
hensgten (forvtnngsrevson) eer er  overensstemmese med gædende reger og

•

god prkss (urdsk-krtsk revson).
En probemorenteret tgng, hvor revsor undersøger, efterprøver og nyserer rsger t bestemte probemer eer fvgeser fr krterer (forvtnngsrevson) eer nyserer rsger t ovbrud eer drg/god prkss (urdsk-krtsk revson). Det vgtgste m er derfor kke bot t verfcere probemet (fvgesen fr krteret og dens konsekvenser), men t dentfcere rsger. Det er derfor vgtgt som ed  pnægnngsfsen t besutte, hvordn rsger sk undersøges og efterprøves.

Ae 3 tgnge kn føges fr et top-down- eer bottom-up-perspektv. Top-down-revsoner er prmært koncentreret om krv, ntentoner, m og forventnnger hos den ovgvende
myndghed og centrforvtnngen. Et bottom-up-perspektv fokuserer p probemer f betydnng for borgerne og smfundet.
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TILSTRÆKKELIGT OG EGNET REVISIONSBEVIS sk være reevnt, vdt og
pdegt. Reevns refererer t, t revsor ndednngsvst vurderer, hvke dt der er reevnte for t kunne beyse revsonskrtererne – eer kort sgt, om revsonsbevset hr
en ogsk smmenhæng med det undersøgte emne. Vdtet refererer t, om revsonsbevset udgør en menngsfud og rmeg mde t me det, som revderes/undersøges – eer kort sgt, om der er bevet mt p det, der vr hensgten med mngen. Pdeghed
refererer t, om der fndes smstemmende bevser fr en række kder og metoder, og om
dt er fremkommet p en reproducerbr mde. Revsonsbevsets tstrækkeghed vedrører mængden f revsonsbevs og er som udgngspunkt opnet ved, t revsor undersøger det mtere, som revsor vurderede vr tstrækkegt t t beyse, om krtererne vr
opfydt, d undersøgesens desgn bev fstgt. Se ogs ”Revsonsresutter”.

VÆSENTLIGHED er en smmenfttende betegnese for de spekter, som bør ndg,

nr revsor overveer, om potentee eer konstterede forvtnngsmnger, regebrud,

bevngsfvgeser, kontrosvgheder, fenformtoner eer forbedrnger bør tægges
betydnng, nr revsor træffer besutnng om den vdere fremgngsmde  revsonen. Besutnnger om den vdere fremgngsmde kn fx være vg f revsonshndnger eer udformnng f konkusonen eer rpporterngen t de ttænkte brugere.  en større undersøgeser tger vurdernger f væsentghed udgngspunkt , t de ttænkte brugere f
Rgsrevsonens beretnnger t Sttsrevsorerne er Foketnget og offentgheden  mndeghed, og t beretnngerne endvdere sk kunne nvendes f de forvtnngsnsvrge som grundg for t udforme de ttg, der eventuet er reevnte for t skbe forbedrnger. Et forhod kn nses for t være væsentgt, hvs vden om forhodet sndsyngvs
v kunne pvrke de ttænkte brugeres besutnnger. Væsentghed omftter 3 generee
spekter: Et forhod kn være væsentgt som føge f den økonomsk betydnng (sgens
beøbsmæssge størrese), der fx kn best f potentee tb som føge f mngende sprsommeghed, produktvtet eer effektvtet. Et forhod kn hve en krkter, der  sg sev
betyder, t forhodet er væsentgt (sgens ntur). Der kn fx være te om et særgt vorgt brud p prncpperne for god offentg økonomstyrng, som efterføgende kn rese
spørgsm om nsvr. Et forhod kn ogs være væsentgt som føge f den smmenhæng,
det optræder  (sgens kontekst), det der fx kn være en særg offentg eer potsk bevgenhed f betydnng for de ttænkte brugere f revsors beretnng.

