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Anvendelsen af standarderne
for offentlig revision
Stndrderne for offentg revson (SOR) fstægger de fgge krv t udføresen f opgver med offentg revson. Den offentge revson hr t form:
•

t styrke tden t offentge regnskber og understøtte prmentrsk kontro med

•

offentge mder
t øge offentghedens ndsgt med forvtnngen ved t skre ufhængg, obektv og

•

troværdg nformton
t skre nsvrghed  forvtnngen og fremme forbedrnger ved t tveebrnge ny ndsgt og veunderbyggede nbefnger.

En revson er en professone ydese, hvor en revsor gennemfører hndnger og foretger
vurdernger for t kunne udforme en konkuson, der sk nvendes f en kreds f brugere.
Ved opgver med offentg revson omftter de reevnte brugere sær Foketnget, Sttsrevsorerne, mnsterer, regonsrd, kommunbestyreser og bestyreser  offentge vrksomheder og offentgheden  mndeghed.
Revsors konkusoner sk dnne grundg for den prmentrske eer forvtnngsmæssge kontro. Hvs revsonen sk være effektv, forudsætter det, t bde de forvtnngsnsvrge, brugerne og offentgheden ægger vægt p revsonens resutter. Det er derfor væsentgt, t der er krhed og gennemsgtghed om, hvd brugerne og offentgheden
kn forvente f revsors ydeser.
SOR fstægger de fgge krv t revsors pnægnng, gennemførese og rpporterng f
de enkete revsoner. P den mde bdrger SOR t t krgøre revsors opgver og nsvr
 forhod t de forvtnngsnsvrge og de ttænkte brugere f revsors rpporterng og
konkusoner.
SOR er opdet  7 forskege stndrder, der er nummereret fr SOR 1 t SOR 7. Hver stndrd hr et bestemt nvendesesomrde. Dsse nvendesesomrder er fstgt ved t skene meem forskege typer f revsonsopgver og meem stndrder, der kun er reevnte for Rgsrevsonen, og stndrder, der ogs sk nvendes f de godkendte revsorer, der
øser opgver  den offentge sektor.
Denne ntrodukton er kke en de f stndrderne, men beskrver, hvordn de 7 stndrder
nvendes f revsor. Revsor sk  sn rpporterng opyse, t revsonen er udført  overensstemmese med stndrderne for offentg revson.
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Beskrvesen er sær beregnet p brugerne f revsors rpporterng og omftter:
•
•

de forskege revsonsordnnger
de forskege typer f revsonsopgver

•
•

de enkete stndrders nvendesesomrde
henvsnnger t SOR  revsors rpporterng.

DE FORSKELLIGE REVISIONSORDNINGER
SOR er udformet med henbk p de forskege revsonsordnnger, der fstægger opgverne med offentg revson  Dnmrk. Rgsrevsonens opgver er først og fremmest fstgt
f rgsrevsoroven (ov om revsonen f sttens regnskber m.m., f. ovbekendtgørese nr.
101 f 19. nur 2012).
Rgsrevsonen vretger den rge revson f sttsregnskbet og sk  den forbndese
smmenhode regnskbs- og bevngst, f. rgsrevsorovens § 17, stk. 1. Rgsrevsonen
sk hvert r fgve en beretnng t Sttsrevsorerne om revsonen f sttsregnskbet.
Sttsrevsorerne sk føge grundoven pse, t e sttens ndtægter er opført  sttsregnskbet, og t ngen udgft er fhodt uden hemme  fnnsoven eer en nden bevngsov. Det sker p grundg f Rgsrevsonens beretnng om revsonen f sttsregnskbet,
og Rgsrevsonen sk bst Sttsrevsorerne med t beyse forhod  den forbndese.
Rgsrevsonen vretger herudover revsonen f en række ndre regnskber for offentge
vrksomheder  medfør f rgsrevsorovens § 2 eer særge bestemmeser  ovgvnngen
om de enkete vrksomheder.
 ndre tfæde vretges den offentge revson  et smsp meem Rgsrevsonen og
godkendte revsorer. Godkendte revsorer hr sær opgver med revson f rsregnskber
for regoner, kommuner og en række offentge vrksomheder og revson f regnskber fr
forskege modtgere f sttsge tskud eer nden offentg fnnserng.
De ovbestemmeser eer reger, der fstægger dsse revsonsordnnger, ngver, t de
godkendte revsorer sk udføre revsonen  overensstemmese med god offentg revsonsskk, f. rgsrevsorovens § 3. Stndrderne for offentg revson fstægger de fgge krv t revsonen, som føger f en sdn bestemmese.
Stndrderne for offentg revson nvendes derfor bde f Rgsrevsonen og f de godkendte revsorer, der udfører opgver med revson f offentge regnskber. Rgsrevsonen hr desuden mughed for t gennemg regnskber, som Rgsrevsonen kke sev revderer, og pse, t revsonen er betryggende, f. rgsrevsorovens §§ 4, 5 og 6.
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Bestemmesen  rgsrevsorovens § 3 ngver, t opgver med offentg revson omftter
3 spekter. De 3 spekter er gengvet  nedenstende fgur.
God offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens § 3
Regnskabets oplysninger
”Ved revisionen efterprøves,
om regnskabet er rigtigt ...

Dispositionernes
retsgrundlag
… og om de dispositioner, der
er omfattet af regnskabs-
aflæggelsen, er i overen stemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre
forskrifter samt med ind-
gåede aftaler og sædvanlig
praksis.

Økonomiske hensyn

Endvidere foretages en
vurdering af, om der er taget
skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de mid-
ler og driften af de virksomheder, der er omfattet af
regnskabet”.

DE FORSKELLIGE TYPER AF OPGAVER
Opdengen meem de forskege stndrder er først og fremmest fstgt ved t skene
meem 3 forskege revsonstyper og 2 forskege hovedtyper f opgver.
De 3 forskege revsonstyper hr grundg  bestemmesen  rgsrevsorovens § 3 og kdes fnnse revson, urdsk-krtsk revson og forvtnngsrevson. De 3 revsonstyper
er desuden fstgt f de nterntone prncpper for offentg revson, der er fstgt 
de nterntone stndrder for offentg revson – nternton Stndrds of Supreme
Audt nsttutons (SSA). De emner, som revsor udtrykker en konkuson om, og de krterer, som revsor vurderer emnerne ud fr, er forskege for hver revsonstype:
En fnnse revson er en revson, hvor revsor udformer en konkuson om, hvorvdt regnskbet er rgtgt. Et regnskb ndehoder opysnnger om en række fktuee forhod, fx størresen p fhodte udgfter. Sdnne opysnnger æses og forsts p bggrund f en bestemt regnskbsmæssg begrebsrmme. Fx sk opysnngerne om udgfter  sttsregnskbet forsts  smmenhæng med bevngerne  rets fnnsov og de sttsge regnskbsreger, der fstægger, hvordn udgfterne sk opgøres. At regnskbet er rgtgt v sge,
t regnskbet er udrbedet  overensstemmese med den reevnte regnskbsmæssge
begrebsrmme.  en fnnse revson tger krtererne for revsors vurderng f regnskbet derfor udgngspunkt  den regnskbsmæssge begrebsrmme. Afhænggt f regnskbets form og de opysnnger, som regnskbet ndehoder, kn fstgte bevnger eer
ove og øvrg reguerng hve betydnng for, om regnskbet er rgtgt. Fnnsee revsoner gennemføres for t styrke de ttænkte brugeres td t regnskbet.
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En urdsk-krtsk revson er en revson, hvor revsor udformer en konkuson om konkrete forhod vedrørende noge dspostoner, der ndgr  regnskbet. Det kn fx være ndkøb,
der ndgr  regnskbets opgørese f udgfter. Dspostonerne sk hve det nødvendge
retsgrundg  overensstemmese med gædende ret.  en urdsk-krtsk revson tger krtererne derfor udgngspunkt  gædende ret, der kn være fstgt f bevnger, ove og
ndre forskrfter, fter og sædvng prkss.  mnge tfæde m offentge myndgheder kun gennemføre dspostoner, der hr hemme  ov eer ndre reevnte retskder. Revsor efterprøver, om dspostonerne er  overensstemmese med de reevnte bestemmeser  retsgrundget eer ndre reevnte krterer. De opysnnger, som er resuttet f efterprøvnngen, fremgr f revsors rpporterng t de ttænkte brugere og hr normt kke betydnng for, om regnskbet er rgtgt.
En forvtnngsrevson er en revson, hvor revsor udformer en konkuson om konkrete
forhod vedrørende forvtnngen f noge f de mder eer drften f noge f de vrksomheder, der er omfttet f regnskbet. Krtererne tger udgngspunkt , t forvtnngen
f offentge mder og drften f offentge vrksomheder sk føge mndege prncpper for god offentg økonomstyrng og forvtnng og være s sprsommeg, produktv
og effektv som mugt. De opysnnger, som er resuttet f revsors vurderng f de pgædende forhod ud fr de reevnte krterer, fremgr f revsors rpporterng t de ttænkte brugere og hr normt kke betydnng for, om regnskbet er rgtgt.
De 2 forskege hovedtyper f opgver hr grundg  Rgsrevsonens forhod t Sttsrevsorerne og  de forskege revsonsordnnger, der  øvrgt gæder  den offentge sektor:
En større undersøgese er en opgve, der udføres f Rgsrevsonen med henbk p t fgve en beretnng t Sttsrevsorerne om forhod, som Sttsrevsorerne ønsker beyst, f.
rgsrevsorovens § 8, stk. 1, eer som Rgsrevsonen fnder er f væsentg prncpe eer økonomsk betydnng, f. rgsrevsorovens § 17, stk. 2. En større undersøgese kn vedrøre ethvert forhod, som er omfttet f Rgsrevsonens dgng t t udføre revson eer
gennemg regnskber. De feste større undersøgeser vedrører dog økonomske og urdske spekter, der kke undersøges  forbndese med en revson f regnskber.
En opgve med revson f et regnskb ndebærer, t revsor udformer en erkærng om
regnskbet  et stndrdseret formt. Erkærngen ndehoder et fsnt med revsors konkuson om regnskbet. Dette er resuttet f den fnnsee revson. Nr opgven er ferrg, gennemføres en fnnse revson f hvert rs regnskb, og revsor udformer derfor
hvert r en erkærng om regnskbet. Opgven omftter desuden urdsk-krtske revsoner og forvtnngsrevsoner. De emner, som revsor vurderer  dsse revsoner, er ofte forskege fr r t r, men skrer en grundæggende systemtsk dæknng  øbet f opgveperoden eer mks. 5 r. Hvs dsse revsoner gver nednng t væsentge krtske
bemærknnger, fremgr de f en særg udtese om forvtnngen  revsors erkærng om
regnskbet.
Bde Rgsrevsonen og godkendte revsorer udfører opgver med revson f offentge
regnskber. Ved revson f et rsregnskb for en offentg vrksomhed fremgr revsors
erkærng ofte f en ptegnng p det offentggorte regnskb. Rgsrevsonens erkærng
om sttsregnskbet fremgr f den rge beretnng om revsonen f sttsregnskbet, f.
rgsrevsorovens § 17, stk. 1.
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Nedenstende fgur smmenftter smmenhængen meem de 2 hovedtyper f opgver
og rgsrevsorovens bestemmeser.
God offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens § 3
Regnskabets oplysninger

Dispositionernes
retsgrundlag

Økonomiske hensyn

Rigsrevisionens beretninger til Statsrevisorerne, jf. § 8, stk. 1, og § 17, stk. 2

Større undersøgelser

Revision af offentlige
regnskaber
Finansiel
revision

Juridisk-kritisk
revision

Forvaltningsrevision

Erklæringer om regnskaber, jf. § 2, og beretning om revisionen af statsregnskabet, jf. § 17, stk. 1

DE ENKELTE STANDARDERS ANVENDELSESOMRÅDE
Anvendesesomrdet for hver f de 7 stndrder er fstgt p føgende mde:
Stndrd for offentg revson nr. 1 – Grundæggende prncpper for offentg revson
(SOR 1) fstægger det overordnede fgge udgngspunkt for Rgsrevsonens revson og
for Rgsrevsonens fstæggese f det smede sæt f stndrder for offentg revson
(SOR).
Stndrd for offentg revson nr. 2 – Rgsrevsonens kvtetsstyrng (SOR 2) fnder nvendese p Rgsrevsonens overordnede system for kvtetsstyrng f e de revsoner,
der gennemføres f Rgsrevsonen.
Stndrd for offentg revson nr. 3 – Større undersøgeser (SOR 3) fnder nvendese p
Rgsrevsonens større undersøgeser.
Stndrd for offentg revson nr. 4 – Fnnse revson f sttsregnskbet og ndre
regnskber (SOR 4) fnder nvendese p Rgsrevsonens fnnsee revson f sttsregnskbet og ndre regnskber.
Stndrd for offentg revson nr. 5 – Erkærnger om offentge regnskber (SOR 5) fnder nvendese p Rgsrevsonens og godkendte revsorers opgver  e tfæde, hvor
der føger f opgvens vkr, t revsonen f et regnskb sk udføres  overensstemmese med god offentg revsonsskk, f. rgsrevsorovens § 3.
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Stndrd for offentg revson nr. 6 – urdsk-krtske revsoner  forbndese med opgver med revson f et regnskb (SOR 6) 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.
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.
Anvendesesomrdet for de 7 stndrder er ustreret  nedenstende fgur.
SOR 1 – Grundlæggende principper for offentlig revision
SOR 2 – Rigsrevisionens kvalitetsstyring
Regnskabets oplysninger

Dispositionernes
retsgrundlag

Økonomiske hensyn

SOR 3

Større undersøgelser
Revision af offentlige
regnskaber
SOR 4

SOR 6

SOR 7

SOR 5

SOR 1, 2, 3 og 4 ngr Rgsrevsonen og nvendes derfor kke f godkendte revsorer.
En godkendt revsor er en person, der er godkendt f Erhvervsstyresen som sttsutorseret revsor eer regstreret revsor  henhod t revsoroven (ov nr. 468 f 17. un 2008
om godkendte revsorer og revsonsvrksomheder med senere ændrnger). Loven reguerer betngeserne for godkendese og vkrene for t udøve revsonsvrksomhed og ster en række krv, der b.. omftter revsonsvrksomheders kvtetsstyrng. Dsse mndege krv t godkendte revsorer gæder ogs ved opgver med offentg revson.
Godkendte revsorer udfører mndegvs fnnse revson p grundg f SA’erne. SA’erne er en forkortese for nternton Stndrds on Audtng, der udgves f nternton
Federton of Accountnts, der er revsonsbrnchens nterntone orgnston.
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SOR 4 hr grundg  nterntone prncpper for fnnse revson, som er fstgt 
SSA’erne og ndehoder ydergere krv, der er reevnte for Rgsrevsonens revson f
sttsregnskbet og ndre regnskber  Dnmrk. SA’erne tger udgngspunkt  de smme fgge grundprncpper. Nr godkendte revsorer udfører revsonen  overensstemmese med SA’erne, kn de derfor se bort fr SOR 4, sev om der er te om en opgve
med offentg revson.
Nedenstende fgur smmenftter, hvke stndrder der er reevnte for henhodsvs
Rgsrevsonen og godkendte revsorer.
RIGSREVISIONEN

GODKENDTE
REVISORER

SOR 1
SOR 2
SOR 3
SOR 4

SOR 5
SOR 6
SOR 7

Almindelige
krav til
godkendte
revisorer
ISA’erne
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HENVISNINGER TIL SOR I REVISORS RAPPORTERING
Nr Rgsrevsonen erkærer, t en større undersøgese er udført  overensstemmese med
stndrderne for offentg revson, ndebærer det, t Rgsrevsonen hr efterevet e reevnte krv :
•

SOR 1 – Grundæggende prncpper for offentg revson

•
•

SOR 2 – Rgsrevsonens kvtetsstyrng
SOR 3 – Større undersøgeser.

Nr Rgsrevsonen erkærer, t en revson f et regnskb er udført  overensstemmese med
stndrderne for offentg revson, ndebærer det, t Rgsrevsonen hr efterevet e reevnte krv :
•

SOR 1 – Grundæggende prncpper for offentg revson

•
•

SOR 2 – Rgsrevsonens kvtetsstyrng
SOR 4 – Fnnse revson f sttsregnskbet og ndre regnskber

•
•

SOR 5 – Erkærnger om offentge regnskber
SOR 6 – urdsk-krtske revsoner  forbndese med opgver med revson f et regn-

•

skb
SOR 7 – Forvtnngsrevsoner  forbndese med opgver med revson f et regnskb.

Nr en godkendt revsor erkærer, t en revson f et regnskb er udført  overensstemmese med stndrderne for offentg revson, ndebærer det, t den godkendte revsor
hr efterevet e reevnte krv :
•

SOR 5 – Erkærnger om offentge regnskber

•

SOR 6 – urdsk-krtske revsoner  forbndese med opgver med revson f et regnskb

•

SOR 7 – Forvtnngsrevsoner  forbndese med opgver med revson f et regnskb.

En godkendt revsor v typsk ogs ngve, t revsonen er udført  overensstemmese med
nterntone stndrder om revson. Dette sk forsts som en henvsnng t SA’erne.
Stndrderne for offentg revson hr t hensgt t fstægge krv t, hvordn revsor
sk udføre revsonsopgver. De enkete revsonsopgver kn være fstgt f ovbestemmeser om revsonen, gædende revsonsnstrukser eer de konkrete revsonsfter meem en godkendt revsor og opdrgsgveren. SOR sk nvendes med udgngspunkt  den
enkete opgves vkr og konkrete omstændgheder. Der kn eventuet foregge omstændgheder, som betyder, t noge f de krv, der fremgr f SOR, kke er reevnte, eer der
kn være fstst specfkke vkr for opgven, som ndebærer ydergere krv t revsor
end dem, der fremgr f SOR.

