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Stndrd for offentg revson nr. 7 – Forvtnngsrevsoner  forbndese med opgver med
revson f et regnskb (SOR 7) 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 7 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. Hert kommer, t de godkendte revsorer revderer en ng
række ndre offentge vrksomheder og proekter, hvor den rge revson ud over den fnnsee revson og urdsk-krtske revsoner ogs omftter forvtnngsrevsoner.  modsætnng t den fnnsee revson, hvor de godkendte revsorer revderer efter SA’erne, hr
der hdt kke været en stndrd for forvtnngsrevsoner. De godkendte revsorer hr derfor ene kunnet tge udgngspunkt  mndege fgge prncpper, nr de udførte forvtnngsrevson. Med SOR 7 er der fstst en egentg revsonsstndrd for gennemføresen
f forvtnngsrevsoner.
Forpgtesen t t gennemføre forvtnngsrevsoner er en de f god offentg revsonsskk og hr grundg  rgsrevsorovens § 3. Lovbestemmesen ngver, t revsor  forbndese med revsonen f et regnskb sk vurdere, hvorvdt der er tget skydge økonomske hensyn ved forvtnngen f de mder og drften f de vrksomheder, der er omfttet
f regnskbet. At ”der tget skydge økonomske hensyn” v sge, t de forvtnngsnsvrge hr gort, hvd der er mugt og rmegt for t fremme sprsommeghed, produktvtet
og effektvtet  overensstemmese med mndege prncpper for god offentg økonomstyrng og forvtnng. Revsor sk derfor smmenftte konkusoner om de konkrete emner, der hr betydnng for sprsommeghed, produktvtet og effektvtet.
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SOR 7

 modsætnng t den fnnsee revson, hvor revsor ttesterer opysnnger, som de nsvrge sev udrbeder og fremægger  regnskbet, er en forvtnngsrevson en drekte
rpporterngsopgve. Det ndebærer, t det hører t revsors opgve t fstægge de reevnte emner, gesom det er revsor, der  hver forvtnngsrevson vurderer et emne ud fr
de reevnte krterer og smmenftter en konkuson om emnet. De forvtnngsmnger,
som revsor konstterer  den forbndese, v kke nødvendgvs hve betydnng for, om opysnngerne  rets regnskb er rgtge, men kn ndebære væsentge økonomske tb. Revsonerne kn eventuet fører t forbedrnger, der kn pvrke drftsresuttet og den fnnsee stng eer ndre opgøreser  regnskbet  efterføgende r.
Revsors rbede bør  den forbndese tføre værd for opgvens prter. Det er derfor hensgten med SOR 7 t skre, t forvtnngsrevsonerne tfører en merværd, der gger ud
over, hvd der kn opns, hvs der ene udføres fnnse revson  overensstemmese med
SA’erne. Forvtnngsrevsonerne sk bdrge t t styrke tden hos revsonens brugere t, t de forvtnngsnsvrge skrer sprsommeghed, produktvtet og effektvtet.
Forvtnngsrevsonerne sk desuden munde ud  konkusoner og nbefnger, der kn
fremme konkrete forbedrnger  forvtnngen. P den mde kn revsors rbede bdrge
t, t mnsterer, regoner, kommuner og ndre offentge vrksomheder dsponerer økonomsk hensgtsmæssgt og opnr de overordnede smfundsmæssge form, der er tsgtet.
Gennemføresen f forvtnngsrevsoner efter SOR 7 sker som et ed  den smede opgve med revson f et regnskb. SOR 7 ngver en række særge hndnger, vurdernger og
konkusoner  forbndese med forvtnngsrevsoner, men er  øvrgt udformet, s forvtnngsrevsonerne kn pnægges, dokumenteres og rpporteres som en ntegreret de f
en smet overordnet revsonsproces, der ogs omftter den fnnsee revson f regnskbet.
SOR 7 er udformet med særgt henbk p forvtnngsrevsoner  forbndese med opgver
med revson f rsregnskber for regoner, kommuner og ndre større offentge vrksomheder smt Rgsrevsonens revson f sttsregnskbet. Ved opgver med revson f ndre regnskber sk krvene  SOR 7 forsts og nvendes med de tpsnnger, der føger f
opgvens vkr og øvrge omstændgheder.
Ved t udføre revsonerne  overensstemmese med SOR 7 ever revsor op t den mndege forpgtese, der føger f god offentg revsonsskk, t t gennemføre forvtnngsrevsoner  en god fgg kvtet. Der kn herudover være fstgt særge krv  de specfkke bestemmeser eer revsonsfter, som gæder for de bestemte revsonsopgver,
og som derfor kke fremgr f SOR 7.
Ved opgver med revson f regnskbsmæssge opgøreser, der dnner grundg for sttsge refusoner t kommuner, hr mnstererne normt fstgt specfkke krv t revsors
kontro f grundget for opgøresen. Ved opgver med revson f et tskudsregnskb, der
er udrbedet f en modtger f et sttsgt tskud, v det mnsterum, der yder tskuddet,
normt hve udrbedet en revsonsnstruks, som fstægger de nærmere krv t revsonen. Rgsrevsonen og FSR – dnske revsorer hr  den forbndese udrbedet en veednng
t mnstererne om sdnne revsonsnstrukser, der ogs ndehoder prktsk veednng
for revsor om forvtnngsrevson.
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Gennemføresen f forvtnngsrevsoner  overensstemmese med SOR 7 forudsætter, t
revsor ogs:
•

udformer erkærngen om regnskbet  overensstemmese med SOR 5 – Erkærnger om

•

offentge regnskber
gennemfører urdsk-krtske revsoner  overensstemmese med SOR 6 – urdsk-krtske revsoner  forbndese med opgver med revson f et regnskb.

P en række punkter ndehoder SOR 6 og SOR 7 ensydende krv, der fspeer, t forvtnngsrevsoner og urdsk-krtske revsoner hr en række fæestræk.  noge tfæde kn
der endvdere være en snæver smmenhæng meem revsors vurdernger f om ovgrundget overhodes, og revsors vurdernger f, om mderne fx nvendes t de fstgte smfundsmæssge form. Det kn derfor  noge stutoner være mest hensgtsmæssgt, t
revsor pnægger og gennemfører kombnerede revsoner, der bde omftter urdsk-krtske spekter og forvtnngsrevson  en smet rbedsproces. Sdnne kombnerede revsoner kn eventuet ogs resutere  en smet rpporterng med en smet overordnet
konkuson. Dette gæder særgt revsoner f de emner, som er ngvet  pkt. 6.
SOR 7 fstægger krv vedrørende:
•
•

forvtnngsrevsonernes m, f. pkt. 1-3
fstæggese f de reevnte emner, f. pkt. 4-10

•
•

krterer, f. pkt. 11
opgvens vkr, f. pkt. 12

•
•

kommunkton, f. pkt. 13-15
kompetencer, f. pkt. 16-17

•
•

professone skepss, f. pkt. 18-19
kvtetsstyrng og revsonsrsko, f. pkt. 20-23

•
•

væsentghed, f. pkt. 24-26
dokumentton, f. pkt. 27-28

•
•

revsors forstese, f. pkt. 29
præcse revsonsm, f. pkt. 30-31

•
•

rskovurderng, f. pkt. 32-34
revsonsstrteg og pn, f. pkt. 35

•
•

udformnng f revsonshndnger, f. pkt. 36-38
revsonsbevs, f. pkt. 39-40

•
•

smmenfttende vurderng og feedbck, f. pkt. 41-44
revsonsprotokot e.., f. pkt. 45-48

•
•

erkærngen om regnskbet, f. pkt. 49
opføgnng, f. pkt. 50.

Rgsrevsonen hr skret, t krvene  SOR 7 er  overensstemmese med de nterntone
fgge prncpper, der fremgr f SSA 100 – Grundæggende prncpper for offentg revson og SSA 300 – Grundæggende prncpper for forvtnngsrevson.  SOR 7 er prncpperne nvendt under hensyn t de forhod og med de tpsnnger og præcsernger, der er
reevnte  forbndese med revsonsopgver  Dnmrk.
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SOR 7

En revsor, som hævder, t en revsonsopgve er udført  overensstemmese med stndrderne for offentg revson, sk eftereve e de krv  SOR 7, der er reevnte for opgven.
Denne verson f SOR 7 (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.

REVISIONENS FORMÅL
Forvaltningsrevisionernes mål
1.

Revsor sk som ed  opgven gennemføre én eer fere forvtnngsrevsoner f reevnte emner. De reevnte emner er systemer, processer eer dspostoner, som hr
betydnng for ét eer fere spekter f sprsommeghed, produktvtet eer effektvtet  forvtnngen f de mder eer drften f de vrksomheder, der er omfttet f
regnskbet.

2.

Ved en forvtnngsrevson f et nærmere fstgt emne er det revsors m:
•

t opn hø grd f skkerhed for, t der kke forekommer væsentge, uopdgede
forvtnngsmnger ved det fstgte emne, og vurdere, om de undersøgte systemer, processer eer dspostoner understøtter de dentfcerede reevnte spekter f sprsommeghed, produktvtet og effektvtet, sedes t revsor kn smmenftte en konkuson om emnet

•

t udforme en konkuson om emnet, som p en dækkende og fbnceret mde
beskrver,  hvke væsentge henseender det undersøgte emne er  overensstemmese med eer kke er  overensstemmese med de reevnte krterer for god offentg økonomstyrng og forvtnng

•

t rpportere konkusonen  et revsonsprotokot eer en gnende meddeese
t den reevnte øverste edese og desuden udforme en udtese  erkærngen
om regnskbet  de tfæde, hvor konkusonen gver nednng t væsentge krtske bemærknnger.

3.

Revsor sk fstægge et form for hver forvtnngsrevson ved t præcsere og fgrænse emnet og fstægge de reevnte og egnede krterer for vurderng f emnet.
Ved en forvtnngsrevson undersøger revsor emnets overensstemmese med de reevnte og egnede krterer ved t gennemføre hndnger og foretge fgge vurdernger med henbk p t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs som grundg for
revsors konkuson om emnet.
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Fastlæggelse af de relevante emner
4.

Revsor sk fstægge de emner, som det v være reevnt t undersøge  forvtnngsrevsonerne som ed  opgven med revsonen f regnskbet. Revsor sk  den forbndese udøve fgg vurderng og gennemføre hndnger for t dentfcere rsc og
probemer og nysere de potentee emner p de forskege omrder  regnskbet.

5.

Revsor sk  forvtnngsrevsonerne udforme konkusoner om de betydegste emner. For t fsts de betydegste emner sk revsor dentfcere de forskege omrder  regnskbet, der hr en sdn fnnse betydnng, t sprsommeghed, produktvtet eer effektvtet v kunne pvrke de rge resutter, den fnnsee stng
eer ndre eementer  det smede regnskb med væsentge beøb. For hvert f dsse omrder sk revsor dentfcere de systemer og processer, som er eer bør være
etberet, for t drften f de omfttede vrksomheder eer forvtnngen f de omfttede mder kn eve op t mndege prncpper for god offentg økonomstyrng og
forvtnng. Revsor sk overvee betydnngen f de dentfcerede systemer og processer og dentfcere de reevnte spekter f sprsommeghed, produktvtet eer
effektvtet. De betydegste emner er de dentfcerede systemer og processer, der efter revsors vurderng hr den største betydnng for sprsommeghed, produktvtet
og effektvtet med hensyn t størresen f de økonomske tb, som potentet v kunne opst som føge f eventuee forvtnngssvgheder.

6.

Hvs opgven vedrører revson f et rsregnskb, sk revsor  den forbndese særgt udforme konkusoner om de emner, der er fstgt  det føgende, nr de ngvne
betngeser er opfydt:
. Aktvtets- og resursestyrng
Hvs et omrde omftter offentgt fnnserede ktvteter og resurser, der ndgr
 det smede rsregnskb med væsentge beøb, sk forvtnngsrevsonerne
omftte den edesesmæssge ktvtets- og resursestyrng. De emner, som revsor  den forbndese udformer konkusoner om, sk omftte de konkrete systemer eer processer  ktvtets- og resursestyrngen, der efter revsors vurderng
hr størst betydnng for sprsommeghed, produktvtet og effektvtet. Revsor
sk  den forbndese undersøge, om edesen øbende søger t tpsse ktvteter og resurser t de fktske behov, og om edesen  øvrgt hr trettegt en hensgtsmæssg ktvtets- og resursestyrng  overensstemmese med de krterer,
der er reevnte for de pgædende typer f ktvteter og resurser. Det kn fx være reevnt, t edesen hr skret krhed om nsvr for ktvteter og resurser, hr
nformton om resurseforbrug t de forskege hovedktvteter, prorterer meem ktvteterne og skrer tpsnngsmugheder ved ændrnger  behovet. Det
kn ogs være reevnt, t edesen øbende mer produktvtetsudvkngen eer gennemfører nyser f, om resurserne  form f bygnnger, persone og vrekøb mv. str m med produktonens omfng.
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b. M- og resuttstyrng
Hvs et omrde omftter offentgt fnnserede udgfter t øn og øvrg drft, der
ndgr  det smede rsregnskb med væsentge beøb, sk forvtnngsrevsonerne omftte den edesesmæssge styrng f m og resutter. De emner, som
revsor  den forbndese udformer konkusoner om, sk omftte de konkrete systemer eer processer  m- og resuttstyrngen, der efter revsors vurderng hr
størst betydnng for produktvtet og effektvtet med udgngspunkt  ktvteternes smfundsmæssge form. Revsor sk  den forbndese undersøge, om edesen søger t mrette ktvteterne mod de fstgte smfundsmæssge form,
der fx kn fremg f ktvteternes ovgrundg og bevnger, og om edesen  øvrgt hr trettegt en hensgtsmæssg m- og resuttstyrng  overensstemmese med de krterer, der er reevnte for de pgædende vrksomheder eer ktvteter. Det kn fx være reevnt, t edesen opfyder fstgte krv om m- og resuttstyrng og hr fstgt et hensgtsmæssgt styrngskoncept, t der er pssende grundg for fstsættesen f m og pdeg nformton om opnede resutter, og t fstgte m er fokuseret p kerneopgver og borgerettede ydeser. Det kn ogs være reevnt, t resuttøn og bonusser nvendes hensgtsmæssgt, og t orgnstorske nctmenter  øvrgt er fremmende for ktvteternes form.
c. Styrng f offentge ndkøb
Hvs et omrde omftter offentgt fnnserede ndkøb f vrer og tenesteydeser,
der ndgr  det smede rsregnskb med væsentge beøb, sk forvtnngsrevsonerne omftte den edesesmæssge styrng f ndkøb. De emner, som revsor
 den forbndese udformer konkusoner om, sk omftte de konkrete systemer
eer processer, der efter revsors vurderng hr størst betydnng for t skre sprsommeghed. Revsor sk  den forbndese undersøge, om der er ndktoner p,
t de forvtnngsnsvrge dsponerer økonomsk uhensgtsmæssgt, og om edesen hr trettegt processer for gennemføresen f ndkøb, der er  overensstemmese med de krterer, der er reevnte for ndkøb f den pgædende rt. Det
kn fx være reevnt, t edesen hr fstgt kre nsvrsfordenger og ndkøbspotkker, hr fstst retnngsner for reser og repræsentton, hr skret pssende ndhentnng f mrkedsnformton eer hr vurderet, om centrserede
ndkøbsfunktoner eer fæes ndkøbsfter er fordegtge.
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d. Budgetstyrng f ferrge nvesterngsproekter
Hvs et omrde  rsregnskbet omftter betydege ferrge nvesterngsproekter, sk forvtnngsrevsonerne omftte den edesesmæssge budgetstyrng f
proektet. Et ferrgt nvesterngsproekt er betydegt, hvs proektet  sg sev hr
en væsentg fnnse betydnng for resuttet, den fnnsee stng eer ndre
eementer, der opyses  rsregnskberne  proektets øbetd, eer hvs proektet
hr fgørende betydnng for opnesen f de fststte smfundsmæssge form
med mder, der ndgr  rsregnskbet med væsentge beøb. Der kn fx være te om t-, bygge- eer nægsproekter. De emner, som revsor  den forbndese smmenftter konkusoner om, sk omftte de konkrete systemer eer processer der
efter revsors vurderng hr størst betydnng for t skre en pdeg øbende nformton om, hvorvdt fhodesen f udgfter og proektets fktske gennemførese forøber som forudst og svrer t proektets budgetmæssge rmmer. Revsor
sk  den forbndese undersøge, om edesen hr etberet en hensgtsmæssg
budgetægnng og budgetopføgnng for proektet  overensstemmese med de krterer, der er reevnte for proekter f den pgædende type.
e. Styrng f offentge tskudsordnnger
Hvs et omrde  regnskbet omftter offentge tskudsordnnger eer gnende
formsbestemte fnnserngsordnnger, og udgfterne eer forpgteserne vedrørende ordnngerne ndgr  regnskbet med væsentge beøb, sk forvtnngsrevsonerne omftte den edesesmæssge styrng f ordnngerne. De emner, som
revsor  den forbndese smmenftter konkusoner om, sk omftte de konkrete systemer og processer, der efter revsors vurderng hr størst betydnng for t
skre, t de nvoverede offentge mder nvendes s effektvt som mugt t t
opn de tsgtede smfundsmæssge form. Revsor sk  den forbndese undersøge, om edesens styrng sgter p t opn de fstgte form, og om edesen
hr etberet pssende rmmer og processer for tdenger, udbetnger, opføgnng og evuerng, der bdrger t en effektv tskudsforvtnng  overensstemmese med de krterer, der er reevnte for de pgædende ordnnger. Det kn fx
være reevnt, t offentge myndgheder hr fstgt kre opertonee form
med ordnngerne, fgrænset modtgerkredsen, fstgt krterer for tdengen og
skret nformton om modtgernes nvendese f tskud, grnter mv. ved b..
t udforme krv t modtgerne om t fægge tskudsregnskber, gesom myndgheden normt bør føger op p nvendesen og skre tbgebetng, nr dette er reevnt. Det kn ogs være reevnt, t edesen hr etberet en øbende
montorerng f den beøbsmæssge fvkng og de opnede resutter for den
smede ordnng, gennemfører reevnte evuernger f de opnede vrknnger og
tger nttv t usternger  ordnngerne, nr dette er reevnt for t opn de ttænkte smfundsmæssge form.
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7.

SOR 7

Hvs opgven vedrører revson f et tskudsregnskb, sk forvtnngsrevsonerne
omftte de konkrete ttg, som den tskudsmodtger, der hr udrbedet regnskbet,
hr tget eer bør tge for t skre en økonomsk hensgtsmæssg nvendese f tskudsmderne  overensstemmese med de fstgte smfundsmæssge form. De
emner, som revsor  den forbndese udformer konkusoner om, sk omftte de konkrete ttg, der efter revsors vurderng hr den største betydnng for sprsommeghed, produktvtet og effektvtet. Revsor sk  den forbndese undersøge, om ttgene er  overensstemmese med de krterer, der er reevnte for det konkrete tskud.
Det kn fx være reevnt, t tskudsberettgede omkostnnger kn dskes fr ndre omkostnnger, t tskuddet fører t ktvteter, der kn skenes fr tskudsmodtgerens øvrge ktvteter, og t ktvteterne hr en krkter, der er egnet t t bdrge t de forudstte smfundsmæssge form. Afhænggt f de nvoverede beøbsstørreser kn det ogs være reevnt, t tskudsmodtgeren hr trettegt en pssende styrng, overvgnng, resuttopføgnng og evuerng f de opnede vrknnger. De reevnte ttg kn være het eer devst regueret f de vkr, som tskudsmodtgeren hr ccepteret  forbndese med tdengen f tskuddet, eer de generee bestemmeser om regnskb og revson, som den tskudsydende myndghed hr
fstgt.

8.

Unset hvken type regnskb opgven vedrører, sk forvtnngsrevsonerne endvdere omftte systemer eer processer eer typer f dspostoner, hvor revsor  øbet
f opgven bver opmærksom p konkrete ndktoner p mngende sprsommeghed, produktvtet eer effektvtet. De emner, som revsor  den forbndese udformer
konkusoner om, sk omftte de forhod, som efter revsors vurderng ndebærer rsc for økonomske tb f en beøbsmæssg størresesorden, der er væsentg for regnskbet som hehed. Revsor sk  den forbndese undersøge, om edesen hr tget
skydge økonomske hensyn  overensstemmese med de krterer, der er reevnte for
t skre en god offentg økonomstyrng og forvtnng p det pgædende omrde.

9.

Revsor sk overvee, hvordn der gennem opdeng og fstæggese f emner for de
enkete revsoner smet set bedst kn opns en effektv revsonsndsts. Et emne
for en forvtnngsrevson kn omftte ét eer fere systemer, processer eer typer
f dspostoner. Et emne kn endvdere omftte én eer fere vrksomheder eer dee herf, én eer fere typer gennemførte ktvteter, én eer fere rter f mder eer
ndre omrder  regnskbet. De fstgte emner sk være tstrækkegt betydege
og sk være egnede for gennemføresen f en forvtnngsrevson.

10. Revsor sk gennemføre forvtnngsrevsoner og smmenftte konkusoner om e

de reevnte emner  øbet f den smede opgveperode. Hvs revsonsopgven er
ferrg, dvs. omftter erkærnger om de rge regnskber for en række r, kn rev-

sor for t opn en effektv revsonsndsts væge t undersøge forskege omrder
og emner  de enkete r. Hvs opgveperoden er ængere end 5 r, sk revsor dog
gennemføre forvtnngsrevsoner f e de reevnte emner  øbet f mks. 5 r.
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Kriterier

11. Revsor sk  øbet f hver forvtnngsrevson fstægge og præcsere de egnede kr-

terer, der er reevnte for det undersøgte emne. Reevnte krterer  en forvtnngsrevson hr betydnng for sprsommeghed, produktvtet eer effektvtet med hensyn t det konkrete emne og fspeer mndege prncpper for god offentg økonomstyrng og forvtnng eer rmege fgge forventnnger t de forvtnngsnsvrge under hensyn t de konkrete omstændgheder. Revsor udøver fgg vurderng 
forbndese med fstæggesen f de reevnte og egnede krterer.

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 revsonsordnngen og SOR 7. Revsor sk pse, t opgvens vkr p en pssende mde skrer revsors mughed for t fstægge de reevnte emner og gennemføre forvtnngsrevsoner herf og rpportere konkusonerne  overensstemmese med SOR 7.

Kommunikation

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

 revsonen med de forvtnngsnsvrge og ndre reevnte nteresseprter  hee
revsonsprocessen. Revsor sk defnere ndhodet, processen og modtgerne f kom-

munktonen for hver enket revson.

14. Revsor sk som en de f pnægnngen eer udføresen f revsonen drøfte revsonsm og krterer med de forvtnngsnsvrge.

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

retteæggese og betydege resutter  et revsonsprotokot e.. Revsor sk desuden dentfcere pssende kontktpersoner  de revderede enheders edesesstruk-

tur og oprethode en øbende dog med dsse.

Kompetencer

16. Den opgvensvrge revsor (opgvensvrge prtner) er nsvrg for t skre, t

det smede revsonstem hr den nødvendge fgge kompetence t t udføre for-

vtnngsrevsonen, og for t føre tstrækkegt tsyn med rbedet udført f hee revsonstemet p e nveuer og  e fser  revsonsprocessen.

17. 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 de reevnte stndrder og gædende krv  ovgvnng og øvrg reguerng

•

t gøre det mugt for revsor t smmenftte konkusoner  et revsonsprotokot e.. og fgve en smet erkærng om regnskbet, som dækker god offentg revsonsskk.
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Professionel skepsis

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

t der kn forekomme forvtnngsmnger. 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 obektv

tgng t e rgumenter.

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

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

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

Kvalitetsstyring og revisionsrisiko

20. Revsor sk gennemføre kvtetsstyrng f forvtnngsrevsonerne med henbk p
t opn hø grd f skkerhed for:

•

t forvtnngsrevsonerne udføres  en god kvtet som fstgt f SOR 7

•

t forvtnngsrevsonerne overhoder gædende krv  ovgvnng og øvrg reguerng

•

t revsors konkusoner og revsors erkærng om regnskbet er pssende efter
omstændghederne.

21. Revsor sk derfor etbere, vedgehode og nvende procedurer, der værner om kvteten og skrer, t de reevnte krv opfydes og ægger vægt p en pssende, fbnceret og redeg rpporterng, der tfører værd og besvrer revsonsspørgsmene.

22. Revsor sk ktvt styre revsonsrskoen, s den begrænses t et nveu, der er cceptbet 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 p et konkret omrde  e væsentge henseender er  overensstemmese med de reevnte krterer for god offentg økonomstyrng og forvtnng.

23. Revsor sk styre revsonsrskoen ved t skre tstrækkeg smmenhæng meem

revsonshndngernes rt og omfng, det opnede revsonsbevs, krtererne, revsors dekonkusoner og den endege konkuson om det fstgte emne. Revsors sty-

rng 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

24. Revsor sk overvee væsentghed p e trn  revsonsprocessen. kke kun fnnsee, men ogs smfundsmæssge og potske spekter p de reevnte omrder bør

overvees med det form, t revsonsndstsen tfører s meget merværd som mugt.

25. Revsor sk bde nvende væsentghed ved pnægnngen og prorterngen f reevnte revsonsomrder hen over en rrække og  pnægnngen og udføresen f
hver enket forvtnngsrevson. Revsor nvender væsentghed ved den nærmere f-

grænsnng f revsonens emne og krterer, ved vurderngen f ndvrknngen p revsonen f konstterede forvtnngsmnger under revsonen, ved smmenftnngen f revsors konkuson  revsonsprotokotet e.. og ved vurderngen f, om konkusonen gver nednng t, t revsor udformer en udtese  revsors erkærng om
regnskbet.

26. Revsor sk  vurdernger f væsentghed sær nddrge overveeser om eventuee

forvtnngsmngers betydnng for de reevnte spekter f sprsommeghed, produktvtet eer effektvtet smt hensynet t t skre en god økonomstyrng og forvtnng.

Dokumentation

27. Revsor sk udrbede dokumentton vedrørende pnægnngen og udføresen f

forvtnngsrevsoner. Revsor sk  dokumenttonen sær smmenftte de betyde-

ge fgge vurdernger, der er udøvet for t fstægge emnet og n frem t en konkuson.

28. Revsor sk dokumentere revsonen  overensstemmese med revsonens smede

omstændgheder. Opysnngerne  dokumenttonen sk være tstrækkegt fudstændge og deterede t, t en erfren revsor uden tdgere tknytnng t revso-

nen efterføgende kn fsts den tdsmæssge pcerng, og hvket rbede der bev
udført for t n frem t observtonerne, konkusonerne og nbefngerne.

PLANLÆGNING OG UDFORMNING AF HANDLINGER
Revisors forståelse

29. Revsor sk opn en pssende forstese f økonomstyrngen og forvtnngen, som
er tstrækkeg t, t revsor kn pnægge og gennemføre forvtnngsrevsonerne
 overensstemmese med SOR 7.

Præcise revisionsmål

30. Revsor sk med udgngspunkt  revsonens form opste præcse revsonsm. Det

kn fx ske ved, t det overordnede form nedbrydes  dem, der omftter en række
mere deterede revsonsm, som fspeer revsonens emne og krterer. Revsons-

mene er styrende for revsors hndnger og vurdernger og bdrger t t skre, t revsor opnr et ogsk smmenhængene og overbevsende grundg for konkusonen.
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31. Revsor sk  øbet f hver forvtnngsrevsonen præcsere og ustere fgrænsnngen
f det oprndegt fstgte emne og de deterede revsonsm, nr dette er reevnt

 yset f det opnede revsonsbevs og revsors observtoner og vurdernger. Revsor sk  den forbndese søge t fokusere revsonsndstsen og den endege konkuson p de forhod, som er væsentgst for de ttænkte brugere (herunder regnskbets
æserkreds), eer som ndebærer de betydegste rsc for økonomske tb eer bedst
kn fremme sprsommeghed, produktvtet eer effektvtet.

Risikovurdering

32. Revsor sk overvee rskoen for forvtnngsmnger for t dentfcere de reevnte

omrder og fstægge, prortere og fgrænse emnerne for forvtnngsrevsonerne.
Revsor sk  den forbndese nddrge den forstese f økonomstyrngen og forvtnngen, som revsor hr opnet  forbndese med revsors ccept f opgven eer som
resutt f tdgere revsoner eer tdgere gennemførte hndnger.

33. Revsor sk  hver forvtnngsrevson vurdere de generee og specfkke rsc for forvtnngsmnger med hensyn t det nærmere fgrænsede emne, som det er revsors

m t udtrykke en konkuson om, for t opn et grundg for ydergere revsonshndnger.

34. Revsor sk  forbndese med den smede revsonsndsts  opgveperoden være
opmærksom p, om der er ndktoner, der tyder p, t de forvtnngsnsvrge dsponerer økonomsk uhensgtsmæssgt, og overvee, om der er rsko for væsentge
tb.

Revisionsstrategi og revisionsplan

35. Revsor sk udvke en revsonsstrteg, der omftter forvtnngsrevsonernes for-

m, omfng, tdsmæssge pcerng og styrng, og en revsonspn, der bdrger t en
revson f hø kvtet, som udføres p en økonomsk hensgtsmæssg og effektv mde. Hvs opgven er ferrg, sk revsor prortere de reevnte omrder eer konkrete emner, s de emner, hvor der efter revsors opfttese er den største rsko for væsentge økonomske tb som føge f forvtnngsmnger, undersøges først.

Udformning af revisionshandlinger

36. Ved hver forvtnngsrevson sk revsor 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, der mødegr de dentfcerede generee og specfkke rsc for forvtnngsmnger p revsonsmsnveu og med hensyn t emnet som hehed.

37. Revsor sk gennemføre substnshndnger med henbk p t efterprøve, om de un-

dersøgte systemer og processer understøtter sprsommeghed, produktvtet og effektvtet p den tsgtede mde. Revsor sk  forbndese med de forvtnngsrevsoner, der gennemføres som ed  opgven, endvdere gennemføre substnshndn-

ger med henbk p t vurdere, om de forvtnngsnsvrge dsponerer økonomsk
hensgtsmæssgt. De gennemførte substnshndnger sk  øbet f opgveperoden
omftte e væsentge omrder  regnskbet.
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38. Revsor sk  hee opgveperoden regere pssende og rettdgt p konkrete ndktoner, som kn ndebære, t der er rsko for væsentge økonomske tb. Revsor sk

 den forbndese gennemføre revsonshndnger med henbk t søge forhodet fkret og sk gennemføre forvtnngsrevsoner f de reevnte emner, hvs der er ndktoner p forvtnngsmnger, som efter revsors vurderng ndebærer en betydeg rsko for væsentge økonomske tb.

GRUNDLAGET FOR REVISORS KONKLUSIONER
Revisionsbevis

39. Revsor sk opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs t t fsts observtoner

og uddrge resutter vedrørende de enkete revsonsm t t smmenftte en konkuson om det undersøgte emne som hehed.

40. Revsor sk nysere de ndsmede nformtoner og skre, t observtoner og resutter bver st  pssende perspektv, og t revsonens dem og smede form
opns.

Sammenfattende vurdering og feedback

41. Revsor sk ved fsutnngen f hver revson tge stng t, om der er opnet t-

strækkegt og egnet revsonsbevs som grundg for, t revsor kn smmenftte en

konkuson, som ngver,  hvket omfng det undersøgte emne er  overensstemmese med de reevnte krterer for god offentg økonomstyrng og forvtnng.

42. Revsor sk  den forbndese vurdere,  hvket omfng der er opnet skkerhed for, t

der for det undersøgte emne som hehed kke forekommer væsentge forvtnngsmnger. Hvs revsor hr konstteret forvtnngsmnger, der enketvs eer smet
set er væsentge, sk revsor  sn konkuson ngve krkteren og omfnget f mngerne og søge t beyse de potentee vrknnger. Hvs revsor p grundg f det op-

nede revsonsbevs kke er overbevst om, t der hø grd f skkerhed for, t der kke forekommer væsentge forvtnngsmnger vedrørende emnet, sk revsor udføre pssende hndnger for t søge uskkerhederne fkret. Hvs dette kke er mugt,
sk revsor fspee uskkerhederne  sn rpporterng og konkuson om emnet.

43. Revsor sk desuden vurdere, om de undersøgte processer, systemer eer dsposto-

ner understøtter de dentfcerede reevnte spekter f sprsommeghed, produktvtet og effektvtet, og fsts, om der er ndktoner p, t de forvtnngsnsvr-

ge dsponerer økonomsk uhensgtsmæssgt.

44. Revsor bør gve de forvtnngsnsvrge, der hr været berørt f undersøgesen, mu-

ghed for t kommentere revsors observtoner, konkusoner og eventuee nbefnger  udkstet, nden revsor fsutter revsonen. 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. Dokumenttonen sk omftte ændrnger  udkstet t revsonsrpporterngen eer rsgerne t, t revsor kke foretger ændrnger.
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REVISORS RAPPORTERING
Revisionsprotokollat e.l.

45. Revsor sk  et revsonsprotokot e.. fgve rpporternger, der er fydestgørende,
overbevsende, rettdge, æsevenge og fbncerede. Revsor sk  sn rpporterng dentfcere det eer de undersøgte emner og de berørte dee f regnskbet og
ngve revsonens fgræsnng med hensyn t krterer eer revsonsm og omfng
f de gennemførte hndnger.

46. Revsor sk skre, t rpporterngen for hver forvtnngsrevson ndehoder en kr

konkuson, der p en dækkende og fbnceret mde beskrver,  hvke væsentge
henseender det undersøgte emne er  overensstemmese med eer kke er  overens-

stemmese med de reevnte krterer for god offentg økonomstyrng og forvtnng.
Konkusonen kn fx udformes som svr p de præcse spørgsm, som revsor hr formuereret for t fstægge revsonens form og deform. Revsor sk  forbndese
med konkusonen redegøre for krkteren f det revsonsbevs eer for de væsentgste observtoner, som hr overbevst revsor om, t revsors konkuson om emnet
er pssende.

47. Hvs revsors observtoner og konkusoner gver grundg herfor, sk revsor desu-

den søge t gve konstruktve nbefnger, som sndsyngvs v kunne bdrge betydegt t t hndtere de forvtnngsmnger eer ndre probemer, som fremgr f
konkusonerne.

48. Revsors rpporternger med konkusonerne f de gennemførte forvtnngsrevso-

ner sk senest kommunkeres t den reevnte øverste edese  et revsonsprotoko-

t e..  forbndese med, t revsor fgver sn erkærng om regnskbet. Revsor sk
opyse, hvs konkusonerne gver revsor nednng t t udforme en udtese  erkærngen om regnskbet.

Erklæringen om regnskabet

49. Revsor sk fgve en udtese  erkærngen om regnskbet, hvs revsor hr konstteret væsentge forvtnngsmnger, som vedrører drften f de vrksomheder eer
forvtnngen f de mder, der er omfttet f regnskbet, og som hr nteresse for
regnskbets mndege brugerkreds eer offentgheden. Udtesen gengver kke
nødvendgvs den fude konkuson om det undersøgte emne, men udformes som en
krtsk bemærknng, der redegør for de konstterede forvtnngsmnger og de reserede eer potentee konsekvenser.

Opfølgning

50. Revsor sk føge op p tdgere revsonsresutter og nbefnger, hvor det er reevnt (prmært ved tbgevendende opgver). Opføgnngen tger sgte p t vurdere
vrknngerne f de korrgerende ttg, som de forvtnngsnsvrge hr værkst. Resutterne f opføgnngen rpporteres p en pssende mde.
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DEFINITIONER OG FORKLARINGER
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.

EMNE v sge de forhod, som revsor smmenftter en konkuson om  sn rpporterng

 et revsonsprotokot e.. Emnet kn fx være konkrete dspostoner, rter f dspostoner eer bestemte systemer eer processer.

FORVALTNINGSANSVARLIGE er en smet betegnese for de prter, der efter de kon-

krete omstændgheder er nsvrge for, t der tges skydge økonomske hensyn  forbndese med drften f de vrksomheder og forvtnngen f de mder, som er omfttet f regn-

skbet. Dette kn fx omftte vrksomhedens øverste og dgge edese, tskudsmodtgere eer de enheder  forvtnngen, som hr været berørt f revsonen. Se ogs ”Forvtnngsmnge” og ”Forvtnngsrevson”.

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 ”Forvtnngsmnge” og ”Forvtnngsnsvrge”.

FORVALTNINGSREVISION er en ufhængg, obektv og pdeg undersøgese f,

om nsttutonerne hr en hensgtsmæssg edese og styrng, der fremmer sprsommeghed, produktvtet og effektvtet. Et bestemt emne undersøges efter egnede krterer, og
rsgerne t fvgeser fr dsse krterer eer ndre probemer nyseres. Resutterne
smmenfttes  en konkuson, der hr grundg  tstrækkegt og egnet revsonsbevs.

Forvtnngsrevsoner 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.

Forvtnngsrevsoner kn ntge mnge forskege former, og der skenes mndegvs
meem systemorenterede, resuttorenterede og probemorenterede tgnge.

15

16

STANDARD FOR OFFENTLG REVSON NR. 7 (VERSON 1.0)

SOR 7

SOR 7 vedrører de forvtnngsrevsoner, der udføres f en godkendt revsor eer f Rgsrevsonen som ed  en opgve med revson f et regnskb. Sdnne forvtnngsrevsoner tger udgngspunkt  forudsætnngen om, t der ”tges skydge økonomske hensyn”
 drften og forvtnngen f de omfttede vrksomheder og mder, f. rgsrevsorovens § 3.
Forvtnngsrevsoner efter SOR 7 retter sg derfor sær mod t skre en systemtsk vurderng f, om systemer og processer ever op t de reevnte krterer for god offentg økonomstyrng og forvtnng (en systemorenteret tgng). Herudover gennemfører Rgsrevsonen forvtnngsrevsoner som ed  større undersøgeser med henbk p beretnnger
t Sttsrevsorerne, f. rgsrevsorovens § 17, stk. 2, gesom godkendte revsorer eventuet kn udføre gnende opgver, der heer kke er omfttet f SOR 7.

GENERELLE OG SPECIFIKKE RISICI er omstændgheder, der hr betydnng for snd-

syngheden for, t der foregger forvtnngsmnger vedrørende det undersøgte emne. Generee rsc v sge rsc, der gør sg gædende nden for et bestemt omrde f regnskbet
eer p hee regnskbets omrde. 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 og kn vurderes med udgngspunkt  de deterede revsonsm, som revsor hr fstgt. 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.

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.
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HØJ GRAD AF SIKKERHED v sge en hø, men kke bsout skkerhed. Udtrykket nvendes sær t t beskrve det nveu f skkerhed, som revsor efter omstændghederne
bør opn som grundg for sn konkuson om, hvorvdt emnet er  overensstemmese med
de reevnte krterer for god offentg økonomstyrng og forvtnng.  forvtnngsrevsoner nvendes kke kvntttve estmter f den opnede skkerhed. Den opnede skkerhed hr grundg  tstrækkegt og egnet revsonsbevs, revsors vurdernger f, om revsonsbevset er overbevsende, og den ogske smmenhæng meem revsors forskege
observtoner og dekonkusoner og den smede konkuson. De boende begrænsnnger
ved en revson betyder, t revsor mndegvs kke kn opn bsout skkerhed.

OFFENTLIGT FINANSIEREDE AKTIVITETER v sge ktvteter som er fnnseret gennem offentge bevnger eer gennem opkrævnng f gebyrer, bdrg mv.  henhod
t ov. Offentge bevnger omftter bevnger, der er fstgt f fnnsoven eer tægsbevngsoven eer f besutnnger vedtget f regonsrd eer kommunbestyrese. Seskber eer ndre vrksomheder, der er offentgt eede, kn hve ktvteter der hr et kommercet præg og som  toverveende grd fnnseres ved sg f vre og ydeser p mrkedsgnende vkr. Sdnne ktvteter nses kke for t være offentgt fnnserede. Hos
modtgere f tskud v de offentge fnnserede ktvteter omftte de dee f modtgerens ktvteter som tskuddet ngr. Hvs e modtgerens udgfter eer modtgerens
smede regnskbsmæssge underskud dækkes ved tskud eer nden offentg fnnserng nses modtgerens smede ktvteter for t være offentgt fnnserede.

OFFENTLIGT FINANSIEREDE AKTIVITETER v sge ktvteter, som er fnnse-

ret gennem offentge bevnger eer gennem opkrævnng f gebyrer, bdrg mv.  henhod

t ov. Offentge bevnger omftter bevnger, der er fstgt f fnnsoven eer tægsbevngsoven eer f besutnnger vedtget f regonsrd eer kommunbestyreser. Seskber eer ndre vrksomheder, der er offentgt eede, kn hve ktvteter, som hr et
kommercet præg, og som  toverveende grd fnnseres ved sg f vrer og tenesteydeser p mrkedsgnende vkr. Sdnne ktvteter nses kke for t være offentgt
fnnserede. Hos modtgere f tskud v de offentge fnnserede ktvteter omftte
de dee f modtgerens ktvteter, som tskuddet vedrører. Hvs e modtgerens udgfter eer modtgerens smede regnskbsmæssge underskud dækkes ved tskud eer nden offentg fnnserng, nses modtgerens smede ktvteter for t være offentgt
fnnserede.

OMRÅDE I REGNSKABET v sge en række forhod, som regstreres t brug for regn-

skbet, og som hr en sdn ndbyrdes smmenhæng eer ensrtethed, t de med forde
kn behndes smet, nr revsor fstægger emner for forvtnngsrevsonerne. Et omrde kn fx omftte udgfter, ndtægter, ktver eer pssver f en bestemt rt. Et omrde kn ogs vedrøre ktvteter f en bestemt type eer en bestemt orgnstorsk eer
urdsk enhed, fx en komponent  en koncern.

OPGAVEPERIODE v sge den tdsperode, hvor det er den pgædende revsors nsvr
t udføre revsoner  overensstemmese med god offentg revsonsskk. For godkendte
revsorer v dette normt være revsonsftens øbetd (dvs. peroden, fr ften træder  krft, t erkærngen om regnskbet for det sdste f de omfttede regnskbsr er endegt fgvet).
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PRODUKTIVITET dreer sg om t f det meste ud f de tgængege resurser. Det om-

ftter forhodet meem de nvendte resurser og de everede resutter med hensyn t kvn-

ttet, 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.

REVISIONSMÅL v sge en bestemt forudsætnng om emnets overensstemmese med

krterer, som revsor søger t efterprøve ved t gennemføre revsonshndnger, ndsm-

e revsonsbevs og foretge fgge vurdernger.

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-krtsk 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 revsonshndnger, ndsme revsonsbevs og foretge fgge vurdernger.
 Rgsrevsonens større undersøgeser 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-krtsk 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”.

REVISIONSTRÆ er et udtryk, som nvendes  Rgsrevsonen om den ogske smmen-

hæng, 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 smmenfttede 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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REVISIONSPROTOKOLLAT E.L. er en betegnese for det meddeesesmdde, som revsor nvender t t rpportere resutterne f forvtnngsrevsonerne t den reevnte
øverste edese, der fx kn være en bestyrese eer en kommunbestyrese. Formen og
modtgerkredsen fhænger f opgvens vkr. Ud over revsonsprotokot kn der fx være te om en beretnng eer en rpport  brevform. Medmndre ndet er fstst, rpporteres forvtnngsrevsonerne t den prt, som revsor nser for t være den øverste edese
 forbndese med den fnnsee revson f regnskbet (se eventuet SA 260).

SPARSOMMELIGHED dreer sg om t mnmere resurseomkostnngerne. De nvendte 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.

SUBSTANSHANDLING  en forvtnngsrevson er en revsonshndng, der er udfor-

met t t opdge og vurdere, om der er væsentge forvtnngssvgheder f betydnng for
et bestemt revsonsm. Substnshndnger  forbndese med den fnnsee revson er

udformet t t opdge væsentg fenformton og omftter dettest (fx nspekton og
eksterne bekræfteser) f grupper f trnsktoner, bnceposter og opysnnger smt substnsnytske hndnger. De smme metoder kn  noge tfæde ogs tene t t bve
opmærksom p forvtnngssvgheder eer t t efterprøve de opysnnger  forbndese
med økonomstyrngen og forvtnngen, som er reevnte for et forvtnngsrevsonsm.
Herudover omftter substnshndnger  forbndese med forvtnngsrevsoner sær hndnger, der sgter p t fsts, om de etberede systemer eer processer eder t sprsommeghed, produktvtet og effektvtet. Det kn omftte nspekton f dokumentton og
observton  stutoner, hvor ktvteterne gennemføres, eer smmengnnger f opysnnger om prser, omkostnnger, omfnget f resurser og producerede ydeser eer opnede vrknnger med reevnte benchmrks.

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

modtger f et tskud eer en 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.
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VÆSENTLIGE BELØB I REGNSKABET er et udtryk, der sær nvendes  forbndese
med fstæggesen f emnerne for forvtnngsrevsonerne. Ved vurdernger f, om et beøb, der ndgr  regnskbet (fx resutt- og sttusposter), m nses for væsentgt, kn revsor tge udgngspunkt  de nveuer for væsentghed, som revsor fstægger  forbndese med den fnnsee revson f regnskbet. Det omftter væsentghed for regnskbet som hehed og eventuee væsentghedsnveuer for bestemte grupper f trnsktoner, bnceposter eer opysnnger (se eventuet SA 320). Hvs regnskbet er et koncernregnskb, kn revsor desuden tge udgngspunkt  revsors vurdernger f den fnnsee
betydnng f koncernens komponenter (se eventuet SA 600). De væsentghedsnveuer,
der fstægges  forbndese med den fnnsee revson, vedrører en eventue fenformton  regnskbet og fspeer, t det kn være væsentgt for regnskbets brugere, hvs fx
den fnnsee stng eer rets resutt er bevet over- eer undervurderet som føge f
fe eer besvgeser. Tsvrende kn et økonomsk tb eer en fremtdg forbedrng med
hensyn t sprsommeghed, produktvtet eer effektvtet hve en størresesorden  forhod t regnskbet som hehed (den fnnsee stng, de rge drftsresutter eer bevngsopgøreser mv.), der gør, t tbet eer forbedrngen m nses for væsentgt ene
som føge f den økonomske betydnng.

VÆSENTLIGHED  en forvtnngsrevson er en smmenfttende betegnese for de
spekter, som bør ndg, nr revsor overveer, om potentee eer konstterede forvtnngsmnger eer forbedrnger  sprsommeghed, produktvtet eer effektvtet 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. Et forhod
kn nses for t være væsentgt, hvs vden om forhodet sndsyngvs v kunne pvrke
de ttænkte brugeres besutnnger. Væsentghed omftter 3 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 prncpper
for god offentg økonomstyrng, der 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 rpporterng.

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

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

