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STANDARD FOR OFFENTLG REVSON NR. 4 (VERSON 1.0)

Finansiel revision af statsregnskabet og andre regnskaber
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.
Rgsrevsonen sk hvert r gennemføre en fnnse revson f sttsregnskbet for fnnsret. Revsonen dnner grundg for Sttsrevsorernes ndstng t Foketnget om godkendese f sttsregnskbet. ndstngen sker  Endeg betænknng over sttsregnskbet,
der bygger p Rgsrevsonens erkærng om sttsregnskbet og desuden smmenftter
Rgsrevsonens beretnnger vedrørende fnnsret.
Sttsregnskbet og Rgsrevsonens revson herf sk gve Foketnget skkerhed for, t
udgfter og ndtægter hr den nødvendge bevngsmæssge hemme  overensstemmese med grundoven.
Rgsrevsonen gennemfører  den forbndese ogs en fnnse revson f hvert mnsteromrde  sttsregnskbet. Et mnsteromrde udgøres f de bestnddee f det  Foketnget fremgte sttsregnskb, som hører t mnsterets ressortnsvr. Formet med mnsteromrdeerkærngerne er t udtrykke en kr revsonsfgg og ensrtet vurderng f regnskberne p tværs f mnsteromrderne.
Rgsrevsonen gennemfører herudover hvert r fnnsee revsoner som ed  ndre opgver. Sdnne opgver omftter sær revson f rsregnskber, som udrbedes f offentge vrksomheder eer enheder uden for stten, hvor revsonen vretges f Rgsrevsonen  medfør f rgsrevsorovens § 2, stk. 1, nr. 2-4, eer ndre bestemmeser. Sdnne regnskber kn efter omstændghederne smtdg hve betydnng for revsonen f sttsregnskbet.
SOR 4 er bseret p de mndege fgge prncpper for fnnse revson, der sær fremgr f SSA 200 – Grundæggende prncpper for fnnse revson.
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En fnnse revson  overensstemmese med dsse prncpper fokuserer p t fsts, om
fnnsee opysnnger præsenteres  overensstemmese med den reevnte regnskbsmæssge begrebsrmme. Dette gennemføres ved t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs, som gør det mugt for revsor t udtrykke en konkuson om, hvorvdt de fnnsee
opysnnger er uden væsentg fenformton som føge f besvgeser eer fe. Fnnsee revsoner er td ttesttonsopgver, d de tger udgngspunkt  de fnnsee opysnnger, som præsenteres  et regnskb. En fnnse revson tger udgngspunkt  regnskbets form og nddrger ov og nden reguerng, der hr en drekte vrknng p regnskbet.
Ved en fnnse revson fremgr revsors konkuson f en erkærng om regnskbet, der
føger et fst formt. Rgsrevsonen hr fstgt prdgmer for de forskege erkærnger,
som Rgsrevsonen nvender ved revsonen f sttsregnskbet og ndre regnskber. Prdgmerne usteres øbende og offentggøres  tknytnng t SOR.
Sttsregnskbet sk opstes  overensstemmese med bevngsovene, f. ov om sttens
regnskbsvæsen mv., § 1. De krv  SOR 4, som særgt vedrører mugheden for bevngsfvgeser og konkusoner om, hvorvdt bevngerne er overhodt, er ene reevnte for en
fnnse revson f sttsregnskbet eer et mnsteromrde her. Dsse krv er kke reevnte for Rgsrevsonens fnnsee revsoner f ndre regnskber.  enkete tfæde kn
ndre regnskber end sttsregnskbet ndehode opysnnger og forudsætnnger om overhodese f bevnger eer bestemte tskudsvkr mv. Krvene  pkt. 106-109 fnder nvendese  dsse tfæde.
Udføresen f revsonsopgver  overensstemmese med SOR 4 forudsætter, t revsor ogs:
•

udformer erkærngen om regnskbet  overensstemmese med SOR 5 – Erkærnger om
offentge regnskber, som ndehoder supperende krv, der ogs er reevnte for god-

•

kendte revsorer
gennemfører urdsk-krtske revsoner  overensstemmese med SOR 6 – urdsk-kr-

•

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

SOR 4 fstægger krv vedrørende:
•
•

met for en fnnse revson, f. pkt. 1-5
erkærngsemnerne, f. pkt. 6-9

•
•

krterer, f. pkt. 10-16
opgvens vkr, f. pkt. 17-19

•
•

kommunkton, f. pkt. 20-21
kompetencer, f. pkt. 22-23

•
•

professone skepss, f. pkt. 24-25
kvtetsstyrng og revsonsrsko, f. pkt. 26-28

•
•

væsentghed, f. pkt. 29-33
dokumentton, f. pkt. 34

•
•

revsors forstese, f. pkt. 35-39
fstæggese f revsonsm, f. pkt. 40-41

•

rskovurderng, f. pkt. 42-43
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•
•

overordnet revsonsstrteg og revsonspn, f. pkt. 44-48
udformnng f revsonshndnger, f. pkt. 49-57

•
•

revsonernes omfng p koncern- og komponentnveu, f. pkt. 58-60
fnnsee revsoner udført f ndre revsorer, f. pkt. 61-63

•
•

nvendese f nterne revsorers rbede, f. pkt. 64-69
fenformton, der skydes besvgeser, f. pkt. 70

•
•

observtoner fr ndre revsoner, f. pkt. 71
efterføgende begvenheder, f. pkt. 72-74

•
•

revsonsbevs, f. pkt. 75-76
opsummerng, f. pkt. 77-79

•
•

smmenfttende vurderng og fsuttende bevngskontro, f. pkt. 80-85
retvsende bede, f. pkt. 86-87

•
•

revsonsprotokot, f. pkt. 88
udformnng f erkærng, f. pkt. 89-91

•
•

modfktoner t konkusonen, f. pkt. 92-95
forbehod, f. pkt. 96-97

•
•

modfkton  form f fkræftende konkuson, f. pkt. 98-99
mngende konkuson, f. pkt. 100

•
•

fremhævese f forhod  regnskbet, f. pkt. 101
opysnnger om ndre forhod, f. pkt. 102-103

•
•

erkærnger om bestnddee f et regnskb, f. pkt. 104-105
ove og øvrg reguerng f betydnng for regnskbet, f. pkt. 106-108

•
•

forudsætnnger om bestemte bevnger eer tskudsvkr mv., f. pkt. 109-112
forudsætnng om fortst drft (gong concern), f. pkt. 113-117

•
•

smmengnege opysnnger, f. pkt. 118-121
ndre opysnnger  dokumenter, der ndehoder revderede regnskber, f. pkt. 122-125.

Nr Rgsrevsonen udfører en revson f et regnskb  overensstemmese med stndrderne for offentg revson, sk revsor eftereve e de krv  SOR 4, der er reevnte for opgven.
Denne verson f SOR 4 (verson 1.0) fnder nvendese p Rgsrevsonens opgver med revson f regnskber efter god offentg revsonsskk, hvor regnskbsperoden fsuttes
den 15. december 2017 eer senere.

REVISIONENS FORMÅL
Målet for en finansiel revision
1.

Formet med en fnnse revson er t styrke de ttænkte brugeres td t et regnskb. Revsor udformer derfor en erkærng om regnskbet  et bestemt fst formt.
Erkærngen ndehoder revsors konkuson om erkærngsemnet. Erkærngsemnerne
omftter regnskbets opysnnger og de reevnte forudsætnnger om bevngsoverhodese og om tstrækkege forretnngsgnge og nterne kontroer ved regnskbets
udrbedese.

2.

Ved en fnnse revson f sttsregnskbet eer et mnsteromrde her er det revsors overordnede m:
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•
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t opn hø grd f skkerhed for, t regnskbet som hehed kke ndehoder væsentg fenformton – unset om fenformtonen skydes besvgeser eer fe
– og t der for regnskbet som hehed kke forekommer væsentge kontrosvgheder eer bevngsfvgeser, sedes t revsor er  stnd t t udtrykke en kon-

•

•

kuson
t udforme en konkuson om, hvorvdt:
•

sttsregnskbet  e væsentge henseender er rgtgt, dvs. udrbedet  overensstemmese med bevngsovene og sttens regnskbsreger

•

stten eer mnsteret  e væsentge henseender hr overhodt bevngerne og dsponerngsregerne

•

forretnngsgnge og nterne kontroer  e væsentge henseender er  overensstemmese med sttens regnskbsreger og understøtter, t stten fæg-

ger et rgtgt regnskb og overhoder bevngerne og dsponerngsregerne
t rpportere konkusonen  en erkærng om det smede sttsregnskb eer det
pgædende mnsteromrde og  Rgsrevsonens beretnng t Sttsrevsorerne
om revsonen f sttsregnskbet for det pgædende fnnsr.

3.

Ved en fnnse revson f et ndet regnskb, der udrbedes efter sttens regnskbsreger, er det revsors overordnede m:
•

t opn hø grd f skkerhed for, t regnskbet som hehed kke ndehoder væsentg fenformton – unset om fenformtonen skydes besvgeser eer fe
– og t der for regnskbet som hehed kke forekommer væsentge kontrosvgheder, sedes t revsor er  stnd t t udtrykke en konkuson

•

t udforme en konkuson om, hvorvdt:
• regnskbet  e væsentge henseender er rgtgt, dvs. udrbedet  overensstemmese med sttens regnskbsreger og eventuee ndre retnngsner, der
tsmmen udgør den regnskbsmæssge begrebsrmme
•

•

forretnngsgnge og nterne kontroer  e væsentge henseender er  overensstemmese med sttens regnskbsreger og understøtter udrbedesen f

regnskbet  overensstemmese med begrebsrmmen
t rpportere konkusonen  et revsonsprotokot eer en gnende meddeese
t de øverste forvtnngsnsvrge og  en erkærng om regnskbet.

4.

Ved en fnnse revson f et regnskb, der udrbedes  overensstemmese med rsregnskbsoven eer en nden regnskbsmæssg begrebsrmme, der forudsætter et
retvsende bede, er det revsors overordnede m:
•

•

t opn hø grd f skkerhed for, t regnskbet som hehed kke ndehoder væsentg fenformton – unset om fenformtonen skydes besvgeser eer fe
– s revsor er  stnd t t udtrykke en konkuson
t udforme en konkuson om, hvorvdt regnskbet  e væsentge henseender
gver et retvsende bede f resuttet og den fnnsee stng eer ndre reevnte opgøreser  overensstemmese med den reevnte regnskbsmæssge be-

•

grebsrmme
t rpportere konkusonen  et revsonsprotokot eer en gnende meddeese
t de øverste forvtnngsnsvrge og  en erkærng om regnskbet, der offentggøres som en ptegnng p regnskbet.
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Revsor sk skre, t det konkrete form for den enkete fnnsee revson er krt
fstgt. Dette sker ved, t revsor dentfcerer det regnskb (eer de bestnddee f
regnskbet), som erkærngen sk omftte, og fstsr, hvke krv t forretnngsgnge og nterne kontroer der er fstst  bestemmeserne om regnskbets udrbedese, og hvken regnskbsmæssg begrebsrmme der dnner udgngspunkt for regnskbet. Ved en fnnse revson undersøger revsor erkærngsemnernes overensstemmese med de reevnte krterer ved t gennemføre hndnger og foretge fgge
vurdernger med henbk p t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs som grundg for revsors konkuson  en erkærng om regnskbet.

Erklæringsemnerne
6.

Revsor sk som ed  hver fnnsee revson dentfcere, præcsere og fgrænse de
konkrete erkærngsemner, som revsor sk udtrykke en konkuson om. Ved en fnnse revson f sttsregnskbet eer et mnsteromrde omftter konkusonen 3 erkærngsemner – regnskbet, bevnger og forretnngsgnge og nterne kontroer. Ved
en revson f et ndet regnskb, der udrbedes efter sttens regnskbsreger, omftter konkusonen 2 erkærngsemner – regnskbet og forretnngsgnge og nterne
kontroer. Ved ndre fnnsee revsoner er regnskbet det eneste erkærngsemne.

7.

Hvs revsor sk udtrykke en konkuson, der er begrænset t bestemte bestnddee
f et regnskb, sk revsor tge stng t den nærmere fgrænsnng f dette erkærngsemne. Et mnsteromrde er en bestndde f sttsregnskbet.

8.

En revson f sttsregnskbet eer et mnsteromrde omftter sttsregnskbets opysnnger vedrørende bevngerne. Sttsregnskbet udrbedes og fremægges  Foketnget under en forudsætnng om, t den fktske størrese og nvendese f de opgorte beøb er  overensstemmese med de ngvne bevnger, t regnskbet omftter e fnnsrets bevnger, og t der kke oppebæres ndtægter eer fhodes udgfter uden den fornødne bevngsmæssge hemme.

9.

Hvs regnskbet udrbedes efter sttens regnskbsreger, sk revsor tge stng
t, hvke konkrete forretnngsgnge og nterne kontroer der ndgr  erkærngsemnet. Dette omftter de forretnngsgnge og nterne kontroer, som er etberet f de
forvtnngsnsvrge, eer som efter revsors fgge vurderng burde hve været
etberet for t eve op t fststte krv eer for t skre en pssende understøttese
f regnskbet og en pssende skrng f bevngsoverhodesen.
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Kriterier

10. Revsor sk  øbet f den fnnsee revson fstægge de egnede krterer, der er re-

evnte for de erkærngsemner, som revsor sk udtrykke en konkuson om  erkæ-

rngen. Ved en fnnse revson er krtererne  vdt omfng fstgt f den reevnte
regnskbsmæssge begrebsrmme. Den fnnsee stng og de fnnsee resutter,
som præsenteres  regnskberne (emnendhod), er resuttet f t nvende en regnskbsmæssg begrebsrmme for ndregnng, mng, præsentton og opysnng (krterer) p den vrksomhed eer de ktvteter, der er omfttet f regnskbet. At regnskbet er rgtgt v sge, t det  e væsentge henseender er udrbedet  overensstemmese med den reevnte begrebsrmme. Uden en cceptbe regnskbsmæssg begrebsrmme hr de forvtnngsnsvrge kke et pssende grundg for t udrbede regnskbet, og revsor hr ngen egnede krterer for t revdere det.

11. Ved en revson f sttsregnskbet eer et mnsteromrde sk revsor tge udgngspunkt  bevngsovene og de sttsge regnskbsreger. Bevngsovene og de sttsge regnskbsreger udgør den regnskbsmæssge begrebsrmme, som sttsregnskbet udrbedes efter. En fnnse revson f sttsregnskbet nddrger kke nden ovgvnng eer reguerng. nden for de rmmer, som de sttsge regnskbsreger fstægger, sk revsor tge stng t regnskbsmæssge skøn og vurdere, om
den nvendte regnskbsprkss er rmeg. Revsor sk  den forbndese nvende fgg vurderng.

12. Ved vurderngen f, om bevngerne er overhodt, er krtererne fstgt f bevngernes ordyd og f de dsponerngsreger, der ndgr  sttens regnskbsreger. At bevngerne er overhodt ndebærer, t mnsterets dspostoner hr bevngsmæs-

sg hemme, er nvendt nden for de rmmer og form, der er fstgt  bevngsovene og dsponerngsregerne, og t mnsteret hr redegort for væsentge fvgeser meem bevngs- og regnskbst.

13. Krtererne for vurderngen f forretnngsgnge og nterne kontroer  stten er for det

første de krv t deprtementerne, vrksomhederne og de regnskbsførende nsttutoner om fstæggese f regnskbsnstrukser, funktonsdskese, fstemnnger,
regnskbsgodkendese mv, der sær fremgr f bekendtgøresen om sttens regn-

skbsvæsen mv. For det ndet sk forretnngsgnge og nterne kontroer  prkss
understøtte regnskbet og bevngsoverhodesen p en pssende effektv mde.
Revsor sk med udgngspunkt  regerne fstægge de nærmere krterer for, hvken understøttese der er nødvendg  de konkrete tfæde. De rsc, som forretnngsgnge og nterne kontroer sk mødeg, v fhænge f de enkete nsttutoners opgver og funktonsvkr. Revsor sk  den forbndese nvende fgg vurderng.
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14. Ved en revson f et ndet regnskb end sttsregnskbet sk revsor fsts, hvken
regnskbsmæssg begrebsrmme der er reevnt for vurderngen f regnskbet. Hvs

regnskbet er udrbedet  overensstemmese med rsregnskbsoven, er begrebsrmmen fstgt f denne ovs prncpper og de regnskbsstndrder eer prncpper,
som regnskbet  øvrgt ngver. Årsregnskbsoven er en regnskbsmæssg begrebsrmme, der forudsætter et retvsende bede, ford det fremgr f oven, t en række
f de konkrete ovbestemmeser kn eer sk frvges ved udrbedesen f regnskbet, hvs der derved kn opns et mere retvsende bede. Revsors konkuson om
regnskbet tger derfor udgngspunkt , t det sk gve et retvsende bede. Det
smme er tfædet, hvs regnskbet er udrbedet efter en nden regnskbsmæssg
begrebsrmme, der forudsætter et retvsende bede.

15. En fnnse revson nddrger herudover de bestemmeser  ove og øvrg reguerng,
der hr en drekte og væsentg ndvrknng p regnskbets opysnnger. Ved en rev-

son f ndre regnskber end sttsregnskbet hr det derfor bde betydnng for revsonen, hvke krterer begrebsrmmen fstægger for udrbedesen f regnskbet,
og  hvket omfng ove og øvrg reguerng kn hve en drekte ndvrknng p regnskbet.

16. Ved en revson f ndre regnskber end sttsregnskbet sk revsor gennemg de

reevnte reger for udrbedesen f regnskbet for t fsts, hvke bestemmeser
der gæder for regnskbets udformnng og opysnnger og for forretnngsgnge og n-

terne kontroer. Revsor sk desuden overvee regnskbets form og brugerkreds.

REVISIONENS FORUDSÆTNINGER
Opgavens vilkår

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

nødvendge, for t revsonen kn gennemføres  overensstemmese med revsonsord-

nngen og stndrderne for offentg revson (SOR). Revsor sk  den forbndese fsts, hvket prdgme for udformnngen f revsors erkærng om regnskbet der er
reevnt for opgven.

18. Hvs revsonen ngr et ndet regnskb end sttsregnskbet, sk revsor  den for-

bndese skre, t opgvens vkr krt ngver det regnskb, som revsor sk udtryk-

ke en konkuson om. Revsor sk endvdere fsts:
•

om der er en cceptbe regnskbsmæssg begrebsrmme for udrbedesen f
regnskbet

•

om den regnskbsmæssge begrebsrmme ndebærer, t revsor sk udforme en
konkuson om, hvorvdt regnskbet  e væsentge henseender er rgtgt, dvs. 
overensstemmese med begrebsrmmen, eer en konkuson om, t regnskbet gver et retvsende bede  overensstemmese med begrebsrmmen

•

om regnskbet hr krkter f et koncernregnskb, og hvordn begrebsrmmen
fgrænser, hvke komponenter der sk ndg  koncernregnskbet, og om regnskberne for de enkete komponenter revderes f ndre revsorer
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•

•

SOR 4

om regnskbet hr krkter f et tskudsregnskb, og om der er te om et regnskb for en vrksomhed, en bestndde eer et specfkt eement  et regnskb eer en nden hstorsk fnnse nformton
om begrebsrmmen ndebærer, t regnskbet er fgt under en forudsætnng om,
t bestemte bevnger, budgetter eer vkr for nvendesen f tskudsmder
mv. er overhodt

•

om der er fstst regnskbsreger, som fstægger bestemte krv t udformnngen f forretnngsgnge og nterne kontroer

•

om der er ndget en fte  medfør f rgsrevsorovens § 9, der ndebærer, t revsonen f regnskbet, bestemte bestnddee f regnskbet eer bestemte komponenter udføres  et nærmere fstgt smrbede meem Rgsrevsonen og en
ntern revson

•

om revsonen sk udføres  overensstemmese med bestemte krv eer stndrder ud over dem, der er fstgt  SOR.

19. Revsor sk  hee revsonens forøb pse, t forudsætnngerne for gennemføresen

f en fnnse revson er t stede, herunder t der en cceptbe regnskbsmæssg
begrebsrmme, og t de forvtnngsnsvrge erkender og forstr:

•

deres nsvr for regnskbet, bevngsoverhodesen og forretnngsgnge og nter-

•

ne kontroer
t det er revsors nsvr t gennemføre en revson  overensstemmese med SOR,
og t revsor  den forbndese sk hve dgng t de reevnte opysnnger og skres mughed for t gennemføre de reevnte hndnger.

Kommunikation

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

 revsonen med de forvtnngsnsvrge og ndre reevnte nteresseprter  hee
revsonsprocessen og defnere ndhodet, processen og modtgerne f kommunktonen for hver enket revson.

21. Revsor sk kommunkere skrftgt t de forvtnngsnsvrge om revsonernes tretteæggese og betydege resutter  et revsonsprotokot e.. Revsor sk des-

uden dentfcere pssende kontktpersoner  de revderede enheders edesesstruktur og oprethode en øbende dog med dsse.

Kompetencer

22. Den opgvensvrge revsor er nsvrg for t skre, t det smede revsonstem
hr den nødvendge fgge kompetence t t udføre den fnnsee revson, og for t

føre tstrækkegt tsyn med rbedet udført f hee revsonstemet p e nveuer og  e fser  revsonsprocessen.
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23. 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 gæden-

•

de krv  ovgvnng og nden 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.

Professionel skepsis

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

t der kn forekomme væsentg fenformton, væsentge bevngsfvgeser og
væsentge kontrosvgheder. 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.

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

cessen, herunder rskoen for besvgeser, som kn hve betydnng for de fgge vurdernger, der foretges  øbet f undersøgesen, og for de konkusoner, undersøgesen nr frem t.

Kvalitetsstyring og revisionsrisiko

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

•

t de fnnsee revsoner udføres  en god kvtet som fstgt f SOR 4

•

t de fnnsee revsoner overhoder gædende krv  ovgvnng og nden reguerng

•

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

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

revsonshndngernes rt og omfng, det opnede revsonsbevs, krtererne, revsors observtoner og dekonkusoner og den endege konkuson  revsors erkærng.

28. Revsor sk reducere revsonsrskoen t et efter revsonens omstændgheder c-

ceptbet vt nveu for t opn hø grd f skkerhed som grundg for en postvt
udtrykt konkuson. Revsonsrskoen er rskoen for, t revsor udtrykker en konku-

son  sn erkærng om regnskbet, som kke er pssende,  en stuton, hvor der forekommer væsentge kontrosvgheder, fenformton eer bevngsfvgeser.
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Væsentlighed

29. Revsor sk bde nvende væsentghed ved pnægnngen og udføresen f revsonen, ved vurderng f ndvrknngen p revsonen f konstterede fenformtoner,

bevngsfvgeser og kontrosvgheder under revsonen og ved vurderng f ndvrknngen herf p regnskbet og udformnngen f konkusonen  revsors erkærng. Revsor sk  den forbndese udøve fgg vurderng.

30. Revsor sk  sne vurdernger f væsentghed nddrge overveeser om regnskbets
form og brugerkreds og offentghedens nteresse , t regnskbets opysnnger er

rgtge. Fnnsee revsoner udføres for t styrke de ttænkte brugeres td t regnskbet. Offentge regnskber udrbedes ofte t en bestemt bruger, der hr en særg roe med hensyn t t føre kontro med nvendesen f mderne. Den prmære bruger f sttsregnskbet er Foketnget, mens fx tskudsregnskber udrbedes t brug
for tskudsyder. Andre regnskber hr et mere generet form og udrbedes t en
bred kreds f brugere.

31. Revsor sk  vurdernger f væsentghed bde nddrge kvntttv væsentghed

(beøbets størrese) og kvttve spekter (sgens ntur og kontekst). Ved vurdernger vedrørende fenformton sk revsor dog først og fremmest ægge vægt p den
kvntttve væsentghed, dvs. den beøbsmæssge størrese  forhod t det smede regnskb, der er omfttet f erkærngen.

32. Revsor sk ved vurdernger f væsentghed vedrørende bevngsfvgeser bde
ægge vægt p beøbets størrese og p kvttve spekter, dvs. sgens ntur og den
kontekst, hvor den ndgr. Dette nvoverer en fgg vurderng f den bevngsret-

ge vor, og vurderng f, om det er reevnt, t mnsteret og Sttsrevsorerne tger
stng t eventuee bevngsfvgeser.

33. Revsor sk ved vurdernger f væsentghed vedrørende kontrosvgheder tge udgngspunkt  de potentee eer reserede konsekvenser. Svgheder  forretnngsgnge og nterne kontroer er væsentge, hvs der er en betydeg sndsynghed for,
t de enketvs eer tsmmen kn ede t væsentg fenformton  regnskbet, t
væsentge bevngsfvgeser eer t væsentge økonomske tb.

Dokumentation

34. 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 revsonen
efterføgende kn fsts:

•

den tdsmæssge pcerng og omfnget f de revsonshndnger, som udføres for

•

t overhode SOR
resutterne f dsse revsonshndnger og det opnede revsonsbevs

•
•

betydege forhod, som opstr under revsonen og vurderngen f dsse
revsors konkusoner og dekonkusoner vedrørende revsonsmene

•

betydege fgge vurdernger, der er udøvet for t n t dsse konkusoner.
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PLANLÆGNING OG UDFORMNING AF HANDLINGER
Revisors forståelse

35. Revsor sk opn en forstese f den smede koncern, vrksomhed eer ktvtet, der
er omfttet f regnskbet, og f betydege komponenter og de reevnte omgveser.
Forstesen sk sætte revsor  stnd t t pnægge og udføre revsonen effektvt.
Nr en ny opgve ndedes, v det normt være hensgtsmæssgt t tretteægge en
smet proces, som sgter mod t opn en hehedsorenteret forstese, der bde kn
dnne grundg for de fnnsee revsoner, de urdsk-krtske revsoner og forvtnngsrevsonerne.

36. Revsor sk opn en forstese, der er pssende under hensyn t opgvens smede

omstændgheder og de konkusoner, som revsor sk udtrykke  sn erkærng om regnskbet. Revsor sk  den forbndese opn kendskb t:
•

de reevnte regnskbsreger og de krv, dsse fstsætter t forretnngsgnge og
nterne kontroer  forbndese med gennemføresen f dspostoner og udrbedesen f regnskbet

•

de bevnger eer vkr for tskud eer nden fnnserng, som regnskbet og
den reevnte regnskbsmæssge begrebsrmme forudsætter bver overhodt

•

den ktuee bevngsmæssge stuton, de funktonsbetngeser, som ktvteterne gennemføres under, ktvteternes retge grundg, edesens styrngskon-

•

cept og forretnngsmæssge rsc f reevns for regnskbet
de nvendte regnskbssystemer, forretnngsgnge og nterne kontroer og t-understøttesen herf.

37. Ved revson f sttsregnskbet, et mnsteromrde her eer et koncernregnskb sk
revsor opn en forstese f den smede koncern og dens omgveser med henbk

p t dentfcere de betydege komponenter, der er reevnte for den fnnsee revson. Ved revson f sttsregnskbet eer et mnsteromrde her v de enkete vrksomheder eer regnskbsførende nsttutoner kunne udgøre betydege komponenter.  noge tfæde v særge bevngsform eer tværgende dmnstrtve funktoner ogs kunne udgøre betydege komponenter.

38. Revsor sk fsts, hvke f sttsregnskbets, mnsteromrdets eer koncernens

komponenter der er betydege med henbk p den fnnsee revson f regnskbet.

Revsor vurderer væsentgheden f mug fenformton, muge bevngsfvgeser
og muge kontrosvgheder vedrørende de enkete komponenter (fx mnsteromrdets
vrksomheder eer bevngs- eer ktvtetsomrder) med udgngspunkt  væsentgheden for det smede regnskb. Komponenter nses for t være betydege:
•
•

som føge f deres ndvduee fnnsee betydnng
hvs de som føge f deres særge rt eer omstændgheder sndsyngvs kn ndehode betydege rsc for væsentg fenformton, enten ford fenformtonen overstger væsentghedsnveuet, eer ford rscene skønnes f nteresse

•

for regnskbsbrugeren
hvs de nvoverer forhod f særg offentg føsomhed eer hr særg betydnng
for regnskbets forudsætnnger om, t de bevnger, der fremgr f regnskbet,
overhodes.
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39. Revsor sk kortægge og vurdere de generee nterne kontroer. Afhænggt f opgven kn dette bde omftte koncernkontroer (fx kontroer, der omftter mnsterom-

rdet) og kontroer p komponentnveu (fx kontroer, der er trettegt  en enket
vrksomhed nden for mnsteret). Dér, hvor kontroerne fungerer effektvt, reduceres de rsc, som kontroerne retter sg mod. Revsor sk  den forbndese opn en
pssende forstese f:
•

Kontromøet, der omftter edesens hodnnger, opmærksomhed og ttg smt
kontroforstese. Revsor kn fx overvee edesens hodnng t regnskbsfæggese/regnskbsfunktoner, uddnnesespotk, og om vrksomhedens m og vær-

•

der kommunkeres t medrbederne og hndhæves  prkss.
Rskovurderngsproces, dvs. hvordn edesen dentfcerer rsc f betydnng for
regnskbet og for overhodesen f bevnger og opfydesen f bevngsmæssge form. Revsor kn endvdere overvee, hvordn edesen vurderer sndsyngheden for, t rscene v ndtræffe, og hvordn edesen  gvet fd v hndtere
dem. Rsc f reevns for regnskbsfæggesen og bevngsoverhodesen omftter bde eksterne og nterne forhod. Rsc kn fx være nyt persone, nye eer
opdterede nformtonssystemer, omstrukturernger, nye regnskbsreger, ny ov-

•

gvnng eer smfundsmæssge forhod.
nformtonssystemer, herunder nfrstruktur, t-brugersystemer, procedurer, dt og reterede forretnngsprocesser. Revsor overveer, om nformtonssystemer
medvrker t t skre, t trnsktonerne er fudstændge, nøgtge, rettdge og
godkendte. Revsor vurderer fx, om nformtonssystemerne omftter procedurer
 bde t-systemer og mnuee systemer, der nvendes t t gngsætte, regstrere og behnde trnsktoner smt rette dem efter behov, overføre og rpportere
dem  regnskbet.

•

Kontroktvteter, s revsor kn vurdere, om de forebygger, opdger eer korrgerer væsentg fenformton. Kontroktvteter er fx godkendese, præsttonskontro, nformtonsbehndng, fysske kontroer og funktonsdskese. Revsor kn vurdere, om edesen/vrksomheden hr værkst procedurer for fx smmenhodese f budget og regnskb smt mopstng og mopfydese (præsttoner). Revsor kn endvdere undersøge, om tdeng f nsvr for godkendese
og bogførng f trnsktoner er fordet p forskege personer (funktonsdskese) mv.

•

Ledesens overvgnng f kontroer.
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Revisionsmål

40. Revsor sk med udgngspunkt  revsonens form dentfcere de reevnte rev-

sonsm. Det kn fx ske ved, t det overordnede form nedbrydes  dem, der om-

ftter en række mere deterede revsonsm vedrørende de enkete opysnnger 
regnskbet, de dert reterede forretnngsgnge og nterne kontroer og bestemmeserne om de forskege bevnger.  forbndese med erkærngsemnet om regnskbets rgtghed udgøres revsonsmene f de forskege opysnnger, der fremgr eer bør fremg f regnskbet, og f de reevnte forudsætnnger om, t opysnngerne er udrbedet  overensstemmese med begrebsrmmen.  forbndese med erkærngsemnet om bevngsoverhodese er revsonsmene fnnsovens udsgn om, t
mnstererne hr overhodt de beøbsgrænser og fgræsnnger med hensyn t den
fktske nvendese f mderne, som er fstgt f dsponerngsregerne og bestemmeserne  rets fnnsov, en eventue mdertdg bevngsov eer  rets ktstykker, dvs. tægsbevngsoven.  forbndese med erkærngsemnet om forretnngsgnge og nterne kontroer udgøres revsonsmene f de forskege konkrete forretnngsgnge og bestemte nterne kontroer, som er etberet eer burde være etberet, og f forudsætnngerne om, t de effektvt understøtter udrbedesen f regnskbet og bevngsoverhodesen.

41. Revsor sk skre, t revsonsmene tsmmen er dækkende for det smede regn-

skb og for de bevnger og forretnngsgnge og nterne kontroer, som v være om-

fttet f revsors konkuson, og t revsonsmene fspeer de reevnte krterer.
Revsor sk nvende revsonsmene t t overvee forskege typer fenformton,
bevngsfvgeser eer kontrosvgheder, der potentet kn forekomme, og dentfcere de forskege rsc, der kn være reevnte for revsonen. Revsonsmene er
p den mde styrende for revsors hndnger og vurdernger og sk bdrge t t skre, t revsor opnr et ogsk smmenhængende og overbevsende grundg for konkusonen  erkærngen.

Risikovurdering

42. Revsor sk gennemføre rskovurderngshndnger og sk vurdere rskoen for væ-

sentg fenformton, bevngsfvgeser og kontrosvgheder p regnskbsnveu
og p revsonsmsnveu for grupper f trnsktoner, bnceposter og opysnnger for t opn et grundg for ydergere revsonshndnger. Revsor sk  den forbndese:
•

dentfcere rsc  øbet f processen med t opn en forstese f koncernen, vrksomheden eer ktvteten og dens omgveser ved t undersøge reevnte nterne kontroer, der vedrører rscene, og ved t overvee grupper f trnsktoner,

•

bnceposter og opysnnger  regnskbet
vurdere de dentfcerede rsc og overvee,  hvket omfng de hr reevns for

•

regnskbet som hehed og mugvs pvrker mnge revsonsm
retere de dentfcerede rsc t, hvd der kn g gt p revsonsmsnveu,

•

det der tges høde for reevnte kontroer, som revsor ptænker t teste
overvee sndsyngheden for fenformton, herunder mugheden for fere fenformtoner, og om den muge fenformton er f en sdn størrese, t den
kn resutere  en væsentg fenformton
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•

•

SOR 4

overvee sndsyngheden for bevngsfvgeser, herunder mugheden for fere
fvgeser, og om de muge fvgeser hr en sdn krkter, t de kn resutere
 væsentge bevngsfvgeser
overvee sndsyngheden for svgheder  forretnngsgnge og nterne kontroer,
herunder mugheden for fere svgheder, og om de muge kontrosvgheder hr
en sdn krkter, t de kn resutere  væsentge kontrosvgheder.

43. Revsor sk som ed  rskovurderngen tge stng t, om noge f de dentfcerede rsc efter revsors vurderng er betydege rsc. Ved vurderngen f, hvke rsc
der er betydege rsc, overveer revsor:
•

om rskoen er en rsko for besvgeser

•

om rskoen er knyttet t ktuee betydege økonomske, regnskbsmæssge eer ndre begvenheder og derfor kræver specfk opmærksomhed

•
•

trnsktonernes kompekstet
om rskoen vedrører betydege trnsktoner med nærtstende prter

•

grden f subektvtet ved mngen f fnnse nformton, der er knyttet t rskoen, sær ved de mnger, der nvoverer et bredt nterv for mngsuskkerhed

•

om rskoen vedrører betydege trnsktoner, der gger uden for den revderede
enheds norme forretnngsomrde, eer som p nden mde fremstr som

•

usædvnge
om rskoen ogs hr betydnng for overhodese f ove og øvrg reguerng

•

om rskoen er knyttet t uoverensstemmese meem vrksomhedens t-strteg
og dens forretnngsstrteger

•

om rskoen vedrører ændrnger  t-møet eer nstton f nye betydege tsystemer, der vedrører regnskbsfæggese.

Overordnet revisionsstrategi og revisionsplan

44. Den strtegske og opertonee pnægnng sk bdrge t en revson f hø kvtet og udrbedes med henbk p t opn revsonens form p en effektv mde. Revsonen udformes, s revsor gennemfører de revsonshndnger, der er nødvendge
og tstrækkege t t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs t t smmenftte konkusoner og udforme en erkærng om regnskbet  overensstemmese med SOR.
Revsor sk dokumentere bde revsonsstrtegen og revsonspnen og efter behov
opdtere begge  øbet f revsonen.

45. Revsor sk etbere en overordnet revsonsstrteg, der omftter revsonens omfng, tdsmæssge pcerng og styrng. Hvs revsonen vedrører et mnsteromrde 
sttsregnskbet, er revsonsstrtegen fstgt  Rgsrevsonens revsonsstrteg

for sttsregnskbet. Hvs revsonen vedrører et ndet regnskb end sttsregnskbet,
sk revsor ved etberngen f revsonsstrtegen:
•

dentfcere de krkterstk ved opgven, der defnerer dens omfng

•

fstægge opgvens rpporterngsm for t kunne pnægge den tdsmæssge
pcerng f revsonen og rten f den nødvendge kommunkton

•

overvee de forhod, der efter revsors fgge vurderng er betydeg for nstruktonen f opgvetemets ndsts

•

overvee resutterne f ndedende opgvektvteter

SOR 4
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•

fstægge rten, den tdsmæssge pcerng og omfnget f de resurser, der er
nødvendge t t udføre opgven

•

overvee resutter og vden opnet ved tdgere udførte revsoner, som er reevnte for den revderede enhed

•

overvee og vurdere forventnngerne fr ovgver og ndre reevnte brugere f revsonsrpporten.

46. Revsor sk med udgngspunkt  revsonsstrtegen udrbede en revsonspn, der
tger udgngspunkt  de konkusoner, som revsor sk udtrykke  sn erkærng om det
konkrete regnskb.

47.  forbndese med pnægnngen f revsonen sk revsor fstsætte kvntttve væsentghedsnveuer. Ved en revson f sttsregnskbet eer et mnsteromrde her
sk revsor ved fstsættesen væsentghed  pnægnngen tge udgngspunkt 
Rgsrevsonens revsonsstrteg for sttsregnskbet.

48. Revsor sk fstægge væsentghed for regnskbet som hehed og fsts, om der

f hensyn t regnskbets brugere og kontroen med overhodese f bevnger eer
vkr for tskud mv. sk nvendes vere væsentghedsnveu(er) for særge grupper f trnsktoner, bnceposter eer opysnnger  regnskbet. Hvs regnskbet
hr krkter f et koncernregnskb, fstsættes væsentghed for komponenter vere end for det smede koncernregnskb, s sndsyngheden for, t summen f kkekorrgerede og uopdgede fenformtoner  koncernregnskbet overstger væsentgheden for koncernregnskbet som hehed, nedsættes t et pssende vt nveu.

Udformning af revisionshandlinger

49. Revsor sk pnægge revsonen med henbk p t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs som grundg for konkusonen om det smede regnskb. Rskovurderngshndnger kn kke ene gve tstrækkegt og egnet revsonsbevs, men tger

sgte p t opn grundg for t udforme ydergere hndnger. Revsor sk  den forbndese gere pssende med henbk p t behnde de vurderede rsc for væsentg fenformton og for væsentge bevngsfvgeser og kontrosvgheder. Revsonshndnger t opnese f revsonsbevs og behndng f de vurderede rsc kn
– ofte  en kombnton – omftte:
•

Forespørgse, som bestr f opsøgnng f bde fnnse og kke-fnnse nformton hos personer nden for eer uden for vrksomheden.

•

nspekton, som omftter undersøgese f regstrernger eer f nterne og eksterne dokumenter eer en fyssk undersøgese f et ktv.

•

Observton, som bestr  t overvære en proces eer en procedure, der bver udført f ndre, fx revsors observton f geroptængen, der udføres f vrksom-

•

hedens persone, eer f udføresen f kontroktvteter.
Ekstern bekræftese, som udgøres f et drekte skrftgt svr t revsor fr en tredeprt. Hndnger, der omftter ekstern bekræftese, kn være reevnte vedrørende revsonsm, der er knyttet t vsse (store) bnceposter.
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•

Efterregnng, som bestr  t kontroere dokumenters eer regstrerngers mtemtske nøgtghed.

•

Genudførese, dvs. revsors ufhængge udførese f procedurer eer kontroer, som
oprndegt er bevet udført som en de f vrksomhedens nterne kontro.

•

Anytske hndnger, som bestr  vurderng f nformton og udføres ved t undersøge smmenhænge meem bde fnnsee og kke-fnnsee dt.

50. Revsor sk udforme hndngerne, s deres rt, tdsmæssge pcerng og omfng

modsvrer de vurderede rsc for kontrosvgheder, væsentg fenformton og bevngsfvgeser p revsonsmsnveu. Revsor sk bde udforme hndnger der

retter sg mod det smede regnskb, og hndnger, der retter sg mod de enkete revsonsm (hndnger p revsonsmsnveu). Revsor sk  den forbndese overvee rsgerne t de vurderede rsc p revsonsmsnveu for hver enket gruppe
f trnsktoner, bnceposter og opysnnger. Hndnger p revsonsmsnveu
omftter:
•

hndnger, der er udformet t t opdge væsentge kontrosvgheder, herunder:
• hndnger p revsonsmsnveu vedrørende forretnngsgnge
•

•

test f kontroer, dvs. hndnger, der er udformet t t teste, om de nterne
kontroer fungerer effektvt og mødegr de reevnte specfkke rsc for fe-

nformton og bevngsfvgeser
substnshndnger, dvs. hndnger, der er udformet t t opdge væsentg fenformton og bevngsfvgeser p revsonsmsnveu, herunder:
• substnsnytske hndnger (nyse som substnshndng)
•

dettest f grupper f trnsktoner, bnceposter og opysnnger.

51. Revsor sk udforme og udføre revsonshndnger, der tger sgte p t fsts, om

der er etberet pssende forretnngsgnge for e væsentge grupper f trnsktoner, bnceposter og opysnnger  regnskbet  overensstemmese med de gædende krv. Hndngerne sk omftte de forretnngsgnge, der hr drekte betydnng for,
om regnskbet bver rgtgt, og om bevngerne overhodes.

52. Revsor sk udforme og udføre test f kontroer for t opn tstrækkegt og egnet
revsonsbevs for de reevnte kontroers funktontet  de tfæde, hvor:

1) substnshndnger ene kke kn gve tstrækkegt og egnet revsonsbevs eer
2) revsors vurdernger er bseret p en forventnng om, t de pgædende nterne
kontroer fungerer effektvt. De vurdernger, der kn ndehode en sdn forventnng om, t bestemte nterne kontroer fungerer effektvt, omftter:
•

•

revsors vurdernger f, om nterne kontroer understøtter regnskbet og bevngsoverhodesen, som ndgr  grundget for revsors konkuson om forretnngsgnge og nterne kontroer  revsors erkærng
revsors vurdernger f rsc for væsentge bevngsfvgeser eer nden væsentg fenformton p revsonsmsnveu  forbndese med, t revsor udformer substnshndnger med henbk p t opn grundg for, t revsor kn
udtrykke en konkuson om regnskbet og bevngsoverhodesen.
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53. Revsor sk p bggrund f de gennemførte hndnger og det opnede revsonsbe-

vs vurdere,  hvket omfng forretnngsgnge og nterne kontroer mødegr de ree-

vnte rsc for fenformton og bevngsfvgeser p revsonsmsnveu. Revsor sk  den forbndese tge stng t, hvken vægt dette revsonsbevs v kunne
tægges  det smede revsonsbevs, der sk dnne grundg for revsors konkuson om regnskbets rgtghed og bevngsoverhodesen.

54. Revsor sk udforme og udføre revsonshndnger med henbk p t behnde de vur-

derede rsc for bevngsfvgeser. Rskoen for væsentge bevngsfvgeser er
det smede resutt f den boende rsko for væsentge bevngsfvgeser og kontrorskoen. Et godt kontromø bdrger t t forebygge generee rsc for bevngsfvgeser. P de punkter, hvor forretnngsgnge og nterne kontroer er effektve og

mødegr specfkke rsc for bevngsfvgeser, bdrger dette t, t rskoen for væsentge bevngsfvgeser begrænses. Ud over rskoen for væsentge bevngsfvgeser fhænger revsonsrskoen f opdgesesrskoen for bevngsfvgeser, dvs.
rskoen for, t revsor kke opdger væsentge bevngsfvgeser  en stuton, hvor
sdnne forekommer. Revsor sk udforme hndngerne med henbk p, t revsonsrskoen smet set reduceres t et pssende vt nveu.

55. Revsor sk udforme og udføre revsonshndnger med henbk p t behnde de
vurderede rsc for væsentg fenformton. Ved en revson f sttsregnskbet v
de dentfcerede rsc for bevngsfvgeser ofte ogs ndebære rsc for fenfor-

mton, ford opysnngerne  sttsregnskbet vedrører fnnsrets bevnger og opgøres under en forudsætnng om, t dsponerngsregerne overhodes. Rskoen for væsentg fenformton er det smede resutt f den boende rsko for fenformton og kontrorskoen. Et godt kontromø bdrger t t forebygge generee rsc
for fenformton. P de punkter, hvor forretnngsgnge og nterne kontroer er effektve og mødegr specfkke rsc for fenformton, bdrger dette t, t rskoen
for væsentg fenformton begrænses. Ud over rskoen for væsentg fenformton fhænger revsonsrskoen f opdgesesrskoen for fenformton, dvs. rskoen for, t revsor kke opdger væsentge fenformtoner  en stuton, hvor sdnne forekommer. Revsor sk udforme hndngerne med henbk p, t revsonsrskoen smet set reduceres t et pssende vt nveu.

56. Revsor sk – unset de vurderede rsc – udforme og udføre substnshndnger for
e væsentge grupper f trnsktoner, bnceposter og opysnnger  regnskbet
med henbk p t opdge fenformton.

57. Hvs revsor hr fstset, t en vurderet rsko for væsentg fenformton p revsonsmsnveu er betydeg, sk revsor desuden gennemføre substnshndnger
– herunder dettest – som specfkt retter sg mod denne rsko.
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Revisionens omfang på koncern- og komponentniveau

58. Ved en revson f sttsregnskbet eer et mnsteromrde her eer et koncernregnskb pnægger revsor ndsmngen f revsonsbevs p komponentnveu og p

koncernnveu, dvs. for stten, mnsteret eer koncernen som hehed. ndsmngen
f revsonsbevs kn  den forbndese omftte fnnsee revsoner udført f ndre
revsorer (komponentrevsor), f. pkt. 61-63, eer nvendesen f nterne revsorers rbede, f. pkt. 64-69.

59. Revsor sk pnægge ndsmngen f revsonsbevs p komponentnveu med ud-

gngspunkt  revsors vurderng f, om de enkete komponenter er betydege for det
smede regnskb p koncernnveu, f. pkt. 38. Revsor sk  den forbndese skre, t
revsonen f de enkete komponenters fnnsee opysnnger hr føgende omfng:
. Komponenter f ndvdue fnnse betydnng
Hvs en komponent er betydeg p grund f sn ndvduee fnnsee betydnng
for koncernen, sk revsor skre, t der gennemføres en fnnse revson. Den fnnsee revson gennemføres med henbk p t opn hø grd f skkerhed for,
t komponentens fnnsee opysnnger er uden væsentg fenformton, hvor
væsentghed for komponenten er fstst med udgngspunkt  det smede sttsregnskb, mnsteromrde eer koncernregnskb. Hvs den fnnsee revson f
komponentens fnnsee opysnnger vretges f Rgsrevsonen, sk den udføres  overensstemmese med SOR 4, bortset fr t der kke udformes en erkærng,
hvs revsonen ene udføres som ed  opgven med revsonen f det smede
regnskb, fx sttsregnskbet.

b. Andre betydege komponenter
For ndre betydege komponenter, f. pkt. 38, gennemføres revsonshndnger eer revsoner f én eer fere bnceposter, grupper f trnsktoner eer opysnnger, der reterer sg t de sndsynge betydege rsc for væsentge bevngsfvgeser eer væsentg fenformton  sttsregnskbet eer koncernregnskbet.
c. Komponenter, der kke er betydege
For komponenter, der kke er betydege, gennemføres nytske hndnger eer
ndre hndnger, som revsor vurderer er nødvendge for t opn tstrækkegt og
egnet revsonsbevs som grundg for konkusonen om det smede koncernregnskb.

60. P koncernnveu, herunder for mnsteret eer det smede sttsregnskb, sk revsor pnægge og uføre:

•
•

vurderng og test f koncernkontroer
revsonshndnger vedrørende konsoderngsprocessen som rekton p de vurderede rsc for væsentg fenformton  koncernregnskbet, der knytter sg t
konsoderngsprocessen.
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Finansielle revisioner udført af andre revisorer

61. Ved revsonen f sttsregnskbet eer et koncernregnskb fstsr revsor, om der

er noge f de komponenter, der er betydege som føge f deres ndvduee fnnsee betydnng, som revderes f en godkendt – dvs. sttsutorseret eer regstreret
– revsor (komponentrevsor). Revsor sk fsts, om komponentrevsors opgve:
•

omftter udformnng f en erkærng med hø grd f skkerhed, som omftter de

•

opysnnger, der ndgr  sttsregnskbet eer koncernregnskbet
ndebærer, t komponentrevsor udtrykker en konkuson om, hvorvdt regnskbet
 e væsentge henseender er  overensstemmese med en regnskbsmæssg begrebsrmme

•

om den regnskbsmæssge begrebsrmme er reevnt og tstrækkeg for de opysnnger vedrørende komponenten, der ndgr  sttsregnskbet eer koncern
regnskbet

62. Hvs dsse forudsætnnger er opfydt, sk revsor pse, t revsonen f komponenter-

ne er betryggende og udføres  overensstemmese med SOR og de stndrder og krv,

der  øvrgt gæder for revsonen. Revsor sk endvdere fstsætte et mksmt væsentghedsnveu for komponenten  forhod t væsentghed for mnsteromrdet
eer koncernregnskbet som hehed og pse, t den væsentghed, komponentrevsor fstægger ved revsonen, kke overstger dette mksmum. Hvs revsonen er
betryggende og udføres med pssende væsentghed, sk revsor kke udføre revson f komponenten som ed  den fnnsee revson f sttsregnskbet eer koncernregnskbet. Dette gæder, unset om grundget for komponentrevsors opgve
er særge revsonsbestemmeser, en mndeg revsonsfte med koncernen eer komponenten, en ftt rbedsdeng meem Rgsrevsonen og en medrevsor eer en fte  medfør f rgsrevsorovens § 9, der ndebærer, t en sttsutorseret
eer regstreret revsor hr nsvret for revsonen f komponenten.

63. Ved revson f sttsregnskbet eer et mnsteromrde her overveer revsor desuden rskoen for bevngsfvgeser og fenformton  sttsregnskbet p ndre

omrder, hvor der udbetes tskud, refusoner mv. t modtgere, som fægger tskudsregnskber. Revsor udformer og gennemfører pssende hndnger for t mødeg dentfcerede rsc  denne forbndese. De reevnte hndnger kn omftte
gennemgng f modtgernes regnskber. Revsor kn  den forbndese pse, t regnskberne – nr dette er reevnt – er omfttet f pssende krv om revson, og t revsonen er betryggende og udføres  overensstemmese med SOR og de stndrder
og krv, der  øvrgt er fstgt p omrdet. Hvs tskudsregnskberne revderes f en
sttsutorseret eer regstreret revsor, kn revsor nvende dsse revsorers rbede t opnese f revsonsbevs. Revsor sk  s fd foretge en stkprøvevs gennemgng f revsors rpporternger t tskudsyder med henbk p t fsts, om revsonen mødegr de dentfcerede rsc f betydnng for revsonen f sttsregnskbet.
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Anvendelse af interne revisorers arbejde

64. En ntern revsonsfunkton kn hve reevns for revsors opgve p 2 forskege mder:

1) Rgsrevsonen kn  medfør f rgsrevsorovens § 9 hve ndget en fte om, t
revsonsopgver, der efter oven eers ve skue udføres f Rgsrevsonen,  stedet vretges  et nærmere fstgt smrbede meem Rgsrevsonen og den nterne revsonsfunkton.  s fd ndgr ften  opgvens vkr, og ften kn
hve vrg betydnng for omfnget f Rgsrevsonens rge fnnsee revsoner
f regnskbet. Dette gæder sær, hvs § 9-ften ndebærer, t en godkendt revsor fungerer som komponentrevsor, f. pkt. 61-62.
2) Rgsrevsonen kn som ufhængg ekstern revsor  hver enket fnnsee revson
væge t nvende den nterne revsonsfunktons rbede, hvs revsor fnder det
hensgtsmæssgt, og forudsætnngerne herfor er t stede, sev om der kke er ndget en § 9-fte.  dette tfæde forbver det fude nsvr for den fnnsee revson hos den opgvensvrge revsor.
De føgende krv, f. pkt. 65-66, fnder nvendese, hvs der fndes én eer fere nterne revsonsfunktoner, der er reevnte for revsors opgve med fnnse revson f
regnskbet. Hvs der er ndget en § 9-fte, fnder krvene nvendese med de ændrnger, der føger f ften.

65. Hvs revsor pnægger t nvende den nterne revsonsfunktons rbede, sk revsor vurdere, om føgende forudsætnnger er opfydt:

•

Funktonens orgnstorske sttus og de reevnte potkker og procedurer understøtter de nterne revsors obektvtet p fydestgørende vs.

•
•

Funktonen hr de nødvendge kompetencer.
Funktonen nvender en systemtsk og dscpneret metode, der omftter kv-

•

tetsstyrng.
Revsor kn f dgng t den reevnte dokumentton f den nterne revsonsfunktons rbede (rbedspprer) og etbere det nødvendge smrbede med de
nterne revsorer.

66. Revsor sk  den forbndese fsts, om den nterne revsonsfunktons rbede kn

nvendes ved den fnnsee revson, og  s fd p hvke omrder og  hvket omfng. Revsors nvendese f den nterne revsons rbede kn ntge 2 forskege
former:
. Anvendese f den nterne revsonsfunktons rbede t t opn revsonsbevs
Revsor kn nvende den nterne revsonsfunktons rbede t t opn revsonsbevs. Det ndebærer, t revsor udfører hndnger, der er rettet mod det reevnte rbede, som den nterne revsonsfunkton hr udført for sn egen opdrgsgver,
fx vrksomhedens dgge edese, f. pkt. 67.

b. Drekte ssstnce fr nterne revsorer
Revsor kn nvende drekte ssstnce fr de nterne revsorer (den nterne revsonsfunktons medrbedere) som ed  den fnnsee revson. Det ndebærer, t
de nterne revsorer udfører hndnger under revsors edese, tsyn og gennemgng, f. pkt. 68-69.
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67. Hvs revsor pnægger t nvende den nterne revsonsfunktons rbede t t opn revsonsbevs, sk revsor æse de reevnte nterne revsonsrpporter for t op-

n en forstese f rten og omfnget f de revsonshndnger, som den nterne revsonsfunkton hr udført, og de opnede observtoner. Revsor sk desuden udføre tstrækkege revsonshndnger p den nterne revsons rbede for t fstægge, om rbedet er fydestgørende for revsonens form. Revsors hndnger sk omftte genudførese f vsse dee f rbedet og sk modsvre revsors vurdernger f
rskoen for bevngsfvgeser og fenformton og vurdernger f forudsætnngerne med hensyn t den ntern revsons orgnstorske sttus, kompetencenveu og
metode. Revsor sk  den forbndese vurdere:
•

om den nterne revsonsfunktons rbede er bevet behørgt pngt, udført, ført

•

tsyn med, gennemført og dokumenteret
om der er opnet tstrækkegt og egnet revsonsbevs, s den nterne revsons-

•

funkton er  stnd t t drge rmege konkusoner
om de drgne konkusoner er pssende efter omstændghederne, og om den nterne revsonsfunktons rpporter er konsstente med resutterne f det udførte rbede.

68. Hvs revsor pnægger t nvende nterne revsorers drekte ssstnce ved revsonen, sk den eksterne revsor vurdere tstedeværesen og betydegheden f truser
mod obektvteten og kompetencenveuet hos de nterne revsorer, der sk udføre

hndnger  forbndese med revsonen. Den eksterne revsors stngtgen t tstedeværesen og betydegheden f truser mod de nterne revsorers obektvtet sk
omftte forespørgser t de nterne revsorer om nteresser og retoner, der kn skbe en trusse mod deres obektvtet. Revsor sk desuden skre, t der er ndget
skrftge fter med:
•

den nterne revsonsfunktons opdrgsgver (fx vrksomheden) om, t nterne revsorer v f tdese t t føge den eksterne revsors nstruktoner, og t opdrgsgveren kke v bnde sg  det rbede, den nterne revsor udfører for den
eksterne revsor

•

de nvoverede nterne revsorer om, t de v behnde specfkke forhod fortrogt efter den eksterne revsors nstrukton og nformere den eksterne revsor om
eventuee truser mod deres obektvtet.
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69. Hvs revsor nvender drekte ssstnce, sk den opgvensvrge revsors kv-

tetsstyrng  forbndese med revsonen omftte de nterne revsorers rbede. Rev-

sor sk  den forbndese skre, t de nterne revsorer udfører hndngerne under revsors edese og tsyn, og den opgvensvrge revsor  Rgsrevsonen sk udføre
gennemgng med henbk p kvtetsskrng. Revsor sk fstægge rten og omfnget f det rbede, der kn overdes t nterne revsorer, smt rten, den tdsmæssge pcerng og omfnget f edese, tsyn og gennemgng, der er pssende efter
omstændghederne. Revsor m kke nvende drekte ssstnce fr nterne revsorer, hvs der foregger truser mod deres obektvtet. Revsor m desuden kke nvende drekte ssstnce fr nterne revsorer t hndnger, der:
•

vedrører rbede, som de nterne revsorer hr været nvoveret , og som erede
er eer v bve rpporteret f den nterne revsonsfunkton t dennes opdrgsgver, fx den dgge edese eer øverste edese f vrksomheden

•

ndebærer betydege vurdernger, dvs. vurdernger f tstrækkegheden f udførte test, vurdernger f regnskbets forudsætnnger om bevngsoverhodese
eer om fortst drft, vurdernger f betydege regnskbsmæssge skøn og de smmenfttende vurdernger, som ægger t grund for revsors erkærng

•
•

vedrører betydege rsc
hører t revsors kvtetsstyrng og vurdernger f forudsætnngerne for t nvende nterne revsorer.

Fejlinformation, der skyldes besvigelser

70. Revsor sk dentfcere og vurdere rscene for væsentg fenformton  regnskbet som føge f besvgeser, opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs vedrørende

de vurderede rsc og regere p en pssende mde p besvgeser eer mstnke om
besvgeser under revsonen. Hvs revsonen vedrører revsonen f sttsregnskbet
eer et mnsteromrde her, sk revsor  den forbndese tge udgngspunkt  Rgsrevsonens revsonsstrteg for sttsregnskbet.

Observationer fra andre revisioner

71. Revsor sk tge stng t, om observtoner, resutter eer konkusoner fr Rgsrevsonens øvrge revsoner kn hve betydnng for den fnnsee revson. Revsor

sk  den forbndese udføre reevnte hndnger for t fgøre, hvken vrknng sdnne observtoner, resutter eer konkusoner sk hve p revsors pnægnng
og gennemførese f den fnnsee revson. Hvs resutter fr Rgsrevsonens større undersøgeser eer øvrge revsoner kn f betydnng for revsors konkuson om
regnskbet, sk revsor gennemføre revsonshndnger for t bestemme, om konkusonen sk modfceres, og fstægge rten og omfnget f modfktonen, fx et
forbehod. Revsor sk desuden skre, t reevnte fenformtoner, bevngsfvgeser og kontrosvgheder, som Rgsrevsonen eventuet hr konstteret  forbndese
med ndre revsoner, ndgr  revsors opsummerng og smmenfttende vurderng 
forbndese med den fnnsee revson f regnskbet.
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Efterfølgende begivenheder

72. Hvs revson vedrører et ndet regnskb end sttsregnskbet, sk revsor opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs for, t e begvenheder, der ndtræffer meem

bncedtoen og dtoen p revsors erkærng, som kræver reguerng f eer opysnng  regnskbet, er dentfceret. Regnskbet kn pvrkes f vsse typer efterføgende begvenheder, og noge regnskbsmæssge begrebsrmmer henvser specfkt t
sdnne begvenheder. Efterføgende begvenheder omftter:
•

begvenheder, der gver bevs for forhod, som ekssterede p bncedtoen

•

begvenheder, der gver bevs for forhod, som ndtrf efter bncedtoen.

73. Revsors hndnger  den forbndese sk dække peroden fr bncedtoen t et tdspunkt, der gger s tæt p bncedtoen som prktsk mugt. Revsor behøver dog

kke t udføre ydergere revsonshndnger vedrørende forhod, hvor tdgere revsonshndnger hr gvet tfredsstende konkusoner. Revsor behøver heer kke
t udføre hndnger vedrørende tdsrummet efter dtoen p revsors erkærng. Hndnger t opnese f tstrækkegt og egnet revsonsbevs kn omftte:
•

hndnger, der hr t form t opn forstese f eventuee procedurer, som den
dgge edese hr etberet for t skre, t efterføgende begvenheder dentfceres

•
•

forespørgser t den dgge edese
gennemgng f mødereferter

•

gennemgng f den revderede enheds seneste eventuee peroderegnskber.

74. Revsor sk endvdere regere pssende p forhod, som revsor fr kendskb t efter dtoen p revsors erkærng, og som – hvs revsor hvde hft kendskb t dem

p den pgædende dto – kunne hve fornedget revsor t t ændre sn erkærng.
Sdnne fornsttnnger kn omftte:
•

drøfte forhodet med den dgge edese og – hvor det er pssende – den øverste
edese

•
•

fsts, om regnskbet bør ændres
 gvet fd forespørge den dgge edese om, hvordn den hr t hensgt t behnde forhodet  regnskbet.
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GRUNDLAGET FOR REVISORS KONKLUSION
Revisionsbevis

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

drge konkusoner om de enkete revsonsm og om regnskbet, bevngsoverhodesen og forretnngsgnge og nterne kontroer som hehed. Revsor sk  den forbndese tstræbe, t der nvendes de mest troværdge kder, og t der er et rmegt forhod meem bevsets reevns og de resurser, som sk nvendes for t fremskffe
det.

76. Revsonsbevsets pdeghed pvrkes f dets kde og rt og fhænger f de spec-

fkke omstændgheder, hvorunder revsonsbevset bev opnet. Sev om der kn væ-

re vsse undtgeser, kn føgende genersernger om pdegheden f revsonsbevset være nyttge:
•

Revsonsbevs er mere pdegt, nr det opns gennem ufhængge kder uden

•

for den revderede enhed.
Revsonsbevs, der genereres nternt, er mere pdegt, nr de reevnte kontro-

•

er er effektve.
Revsonsbevs, der opns drekte f revsor (fx ved observton f nvendesen f
en kontro), er mere pdegt end revsonsbevs, der opns ndrekte eer gennem
udednnger (fx ved t spørge nd t nvendesen f en kontro).

•

Revsonsbevs er mere pdegt, nr det fndes  dokumentform, hvd enten det
er ppr, eektronsk eer ndre meder (et smtdgt skrevet møderefert er fx mere pdegt end en efterføgende mundtg rpport om, hvd der bev drøftet).

Opsummering

77. Revsor sk føre en fortegnese, der opsummerer e de fenformtoner, bevngs-

fvgeser og kontrosvgheder, som konstteres under revsonen, og rettdgt kommunkere dsse t de forvtnngsnsvrge (den dgge edese) p den reevnte m-

de, medmndre de er krt ubetydege. Revsor opfordrer  den forbndese t t korrgere fenformtoner, fhæpe kontrosvgheder og udbedre væsentge bevngsfvgeser, nr dette er reevnt, ved fx t orentere Foketngets Fnnsudvg eer søge den fornødne bevngsmæssge hemme.

78. Opsummerede fenformtoner, bevngsfvgeser og kontrosvgheder, som kke er

bevet korrgeret eer udbedret, vurderes med henbk p væsentghed enketvs eer smet for t fsts, hvken ndvrknng de kn hve p konkusonen  revsors erkærng.  denne forbndese overveer revsor:
•

omfnget og rten f fenformtoner, bevngsfvgeser og kontrosvgheder,
bde  reton t bestemte grupper f trnsktoner, bnceposter eer opysnnger og  reton t regnskbet som hehed og de særge omstændgheder ved deres opsten

•

ndvrknngen p kke-korrgerede fenformtoner og bevngsfvgeser, der vedrører tdgere peroder, p de reevnte grupper f trnsktoner, bnceposter eer opysnnger og p regnskbet som hehed.
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79. Revsor sk  sn vurderng f, om regnskbet som hehed ndehoder fenformtoner,

overvee rsgen t, t der kke foretges korrektoner. De øverste forvtnngsnsvr-

ge underrettes om kke-korrgerede fenformtoner og den vrknng, de enketvs
eer smet kn hve p konkusonen  revsors erkærng.

Sammenfattende vurdering og afsluttende bevillingskontrol

80. Ved revsonens fsutnng sk revsor vurdere, om der er opnet hø grd f skkerhed
for, t regnskbet som hehed er uden væsentg fenformton, unset om den skydes besvgeser eer fe. Denne smmenfttende vurderng sk tge høde for:

•

om der er opnet tstrækkegt og egnet revsonsbevs

•
•

om kke-korrgerede fenformtoner enketvs eer smet er væsentge
revsors vurderng f føgende punkter, som tges  betrgtnng ved fstæggese
f konkusonens form  revsors erkærng:
• om regnskbet  e væsentge henseender er udrbedet  overensstemmese
med krvene  den reevnte regnskbsmæssge begrebsrmme. Vurderngen
sk omftte overveese f de kvttve spekter ved vrksomhedens regnskbsprkss, herunder ndktorer p mug mngende neutrtet  de forvtnngsnsvrges vurdernger
•

om regnskbet ndehoder fydestgørende opysnnger om den regnskbsprkss, som er vgt og nvendt

•

om den vgte og nvendte regnskbsprkss er konsstent med den reevnte
regnskbsmæssge begrebsrmme og er pssende

•
•

om de regnskbsmæssge skøn, der er foretget, er rmege
om de opysnnger, som præsenteres  regnskbet, er reevnte, pdege, sm-

•

mengnege og forstege
om regnskbet gver fydestgørende opysnnger, s de ttænkte brugere kn
forst ndvrknngen f væsentge trnsktoner og begvenheder p den nformton, som formdes  regnskbet

•

om den termnoog, der nvendes  regnskbet, herunder tten p hver bestndde f regnskbet, er pssende

•

om regnskbet  tstrækkeg grd henvser t eer beskrver den reevnte
regnskbsmæssge begrebsrmme.

81. Hvs revsonen vedrører sttsregnskbet eer et regnskb, der hr krkter f et koncernregnskb, sk revsor  den forbndese endvdere nddrge de tsvrende smmenfttende vurdernger vedrørende hver f de komponenter, der er bevet revderet
som ed  opgven.

82. Hvs revsonen vedrører sttsregnskbet eer et mnsteromrde her, sk revsor
som ed  revsonens fsutnng smmenhode bevngs- og regnskbst. Smmen-

hodesen foretges, nr revsor hr konkuderet, t der er hø grd f skkerhed for, t
de regnskbst, der dnner grundg for smmenhodesen, er uden væsentg fenformton. Hvs revsor konstterer, t de fstgte bevngsmæssge beøbsgrænser
er overskredet, sk revsor søge forhodet fkret gennem ndhentnng f reevnte
forkrnger fr det nsvrge mnsterum.
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83. Ved revsonens fsutnng sk revsor vurdere, om der er opnet hø grd f skkerhed
for, t sttsregnskbet eer mnsteromrdet som hehed er uden væsentge bevngsfvgeser. Denne smmenfttende vurderng sk tge høde for:
•
•

om der er opnet tstrækkegt og egnet revsonsbevs
om konstterede kke-korrgerede bevngsfvgeser enketvs eer smet set er
væsentge.

84. Hvs regnskbet udrbedes efter sttens regnskbsreger, sk revsor desuden vurdere, om der er opnet hø grd f skkerhed for, t der kke forekommer væsentge

kontrosvgheder f betydnng for udrbedesen f regnskbet eer overhodesen f
bevnger. Denne smmenfttende vurderng sk tge høde for:
•

om der er opnet tstrækkegt og egnet revsonsbevs

•
•

om konstterede kontrosvgheder enketvs eer smet set er væsentge
revsors vurderng f føgende punkter, som tges  betrgtnng ved fstæggese
f konkusonens form  revsors erkærng:
• om forretnngsgnge og nterne kontroer er  overensstemmese med de krv,
•

der fremgr f sttens regnskbsreger
om forretnngsgnge og nterne kontroer p en pssende mde forebygger fenformton og bevngsfvgeser.

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

ghed for t kommentere revsors observtoner og konkusoner, 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.

Retvisende billede

86. Hvs regnskbet udrbedes efter en regnskbsmæssg begrebsrmme, der forudsætter et retvsende bede, fx rsregnskbsoven, sk revsor  forbndese med den smmenfttende vurderng endvdere tge stng t, om regnskbet gver et retvsende
bede. Revsor sk  den forbndese overvee:
•
•

regnskbets overordnede præsentton, struktur og ndhod
om regnskbet nk. reevnte noter gver et retvsende bede f de underggende trnsktoner og begvenheder.

87. Hvs regnskbet er udrbedet  overensstemmese med krvene  begrebsrmmen (fx
rsregnskbsoven), men regnskbet kke gver et retvsende bede, drøfter revsor

forhodet med den dgge edese. Afhænggt f, hvordn forhodet øses, fgør revsor, om det er nødvendgt t modfcere konkusonen  revsors erkærng.
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REVISORS RAPPORTERING
Revisionsprotokollat

88. Revsor sk  et revsonsprotokot e.. orentere de øverste forvtnngsnsvrge
(mnsteret eer den øverste edese, fx en bestyrese) om revsors konkuson. Revsor sk  forbndese med konkusonen redegøre for krkteren f det revsonsbevs

og for de væsentgste observtoner og vurdernger, som hr overbevst revsor om,
t den ngvende konkuson er pssende. Revsor sk dentfcere det eer de undersøgte emner og de berørte dee f regnskbet og ngve revsonens fgrænsnng med
hensyn t krterer eer revsonsm og omfng f de gennemførte hndnger. Hvs
revsor udtrykker en modfceret konkuson eer udformer en erkærng med supperende opysnnger, sk revsor gøre tydegt opmærksom herp. Hvs revsors observtoner og konkusoner gver grundg herfor, sk revsor endvdere søge t gve konstruktve nbefnger, som sndsyngvs v kunne bdrge betydegt t t øse de
ppegede probemer.

Udformning af erklæring

89. Revsor sk p grundg f den fsuttende smmenfttende vurderng f det opnede revsonsbevs udforme en konkuson, der udtrykkes  en skrftg erkærng om
regnskbet. Erkærngen sk udformes  overensstemmese med de prdgmer, der

er fstst  tknytnng t SOR. SOR 5 – Erkærnger om offentge regnskber ndehoder krv  den forbndese og fstægger de formuernger, der nvendes  revsors konkuson  erkærngen, hvs revsonen vedrører et ndet regnskb end sttsregnskbet.

90. Hvs revsonen vedrører sttsregnskbet eer et mnsteromrde her, sk revsor 

overensstemmese med de fstgte prdgmer udtrykke en konkuson om, hvorvdt

det er revsors opfttese:
•

t sttsregnskbet (eer mnsterets omrde f sttsregnskbet)  e væsentge henseender er rgtgt, dvs. udrbedet  overensstemmese med bevngsove-

•

ne og sttens regnskbsreger
t stten (eer mnsteret)  e væsentge henseender hr overhodt bevnger-

•

ne og dsponerngsregerne
t forretnngsgnge og nterne kontroer  stten (eer mnsterets forretnngsgnge og nterne kontroer)  e væsentge henseender er  overensstemmese
med sttens regnskbsreger og understøtter, t mnsteret fægger et rgtgt
regnskb og overhoder bevngerne og dsponerngsregerne.
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91. Revsor sk udtrykke en konkuson uden modfktoner, hvs revsor konkuderer, t
regnskbet  e væsentge henseender er udrbedet  overensstemmese med den

reevnte regnskbsmæssge begrebsrmme. Hvs revsonen vedrører sttsregnskbet, sk revsor sedes udtrykke en konkuson uden modfktoner, hvs revsor konkuderer, t sttsregnskbet  e væsentge henseender er udrbedet  overensstemmese med rets bevngsove (fnnsov og tægsbevngsov smt en eventue mdertdg bevngsov) og de reger om udrbedesen f regnskbet, der er fstgt 
medfør f ov om sttens regnskbsvæsen mv. Det ndebærer, t rets bevnger og
de thørende dsponerngsreger  e væsentge henseender er overhodt, sdn som
det er forudst  sttsregnskbet. Det ndebærer ogs, t forretnngsgnge og nterne kontroer  e væsentge henseender er  overensstemmese med de krv, der
fremgr f sttens regnskbsreger, og p en pssende mde understøtter, t stten
fægger et rgtgt regnskb og overhoder bevngerne og dsponerngsregerne.

Modifikationer til konklusionen

92. Revsor sk modfcere konkusonen  revsors erkærng, nr revsor p grundg f
det opnede revsonsbevs konkuderer:
•

t regnskbet som hehed kke er uden væsentg fenformton, eer

•

t der forekommer bevngsfvgeser, der er væsentge for sttens eer mnsterets smede bevngsoverhodese, som dokumenteres gennem fæggesen

•

f sttsregnskbet, eer
t der forekommer kontrosvgheder, der er væsentge  forhod t udrbedesen
f regnskbet som hehed eer for sttens eer mnsterets smede bevngsoverhodese.

93. Revsor sk desuden modfcere konkusonen  revsors erkærng, nr revsor p grundg f det opnede revsonsbevs konkuderer, t revsor kke vr  stnd t t opn
tstrækkegt og egnet revsonsbevs t t konkudere, t regnskbet som hehed er

uden væsentg fenformton, og t der for regnskbet som hehed kke er væsentge bevngsfvgeser og kontrosvgheder.

94. Revsor kn udtrykke 3 typer konkusoner med modfktoner: en konkuson med for-

behod, en fkræftende konkuson og en mngende konkuson. Besutnngen om, hvken type modfkton der er pssende, fhænger f:
•

rten f det forhod, som forrsger modfktonen

•

revsors vurderng f, om forhodets ndvrknng eer muge ndvrknng p regnskbet er gennemgrbende.

95. Hvs revsor udtrykker en konkuson med modfktoner, sk revsor modfcere overskrften p fsnttet med revsors konkuson, s den fspeer, t der er te om en
konkuson med forbehod, en fkræftende konkuson, eer t revsor hr unddt t
udtrykke en konkuson.
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Forbehold

96. Revsor sk udtrykke en konkuson med forbehod, hvs:
•

•

revsor – efter t hve opnet tstrækkegt og egnet revsonsbevs – konkuderer,
t de forhod, som forrsger modfktonen, enketvs eer smet er væsentge,
men kke gennemgrbende for regnskbet
revsor kke er  stnd t t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs, som konkusonen kn bseres p, men revsor konkuderer, t de muge ndvrknnger p
regnskbet f eventuee uopdgede forhod kn være væsentge, men kke gennemgrbende.

97. Hvs revsor udtrykker en konkuson med forbehod, sk revsor ndrbede et fsnt

 erkærngen, som beskrver de forhod, der er rsgen t forbehodet, og hvordn dette nfægter den postvt formuerede hovedkonkuson om erkærngsemnerne (regnskbet, bevngerne smt forretnngsgnge og nterne kontroer).  fsnttet sk revsor tydegt ngve, hvket eer hvke f erkærngsemnerne, som de beskrevne forhod kn hve en betydnng for. Revsor sk, s godt som det er mugt p grundg
f den gennemførte revson, ngve, hvordn revsor vurderer, t vrknngerne er fgrænset, eer hvorfor de kke er gennemgrbende for regnskbet.

Modifikation i form af afkræftende konklusion

98. Revsor sk udtrykke en fkræftende konkuson, nr revsor efter t hve opnet t-

strækkegt og egnet revsonsbevs konkuderer, t de forhod, som forrsger mod-

fktonen, enketvs eer smet er bde væsentge og gennemgrbende for regnskbet.

99. Hvs revsor udtrykker en fkræftende konkuson, sk revsor ndrbede et fsnt 

erkærngen, der beskrver de forhod, som er rsgen t den fkræftende konkuson.

Manglende konklusion

100. Revsor sk undde t udtrykke en konkuson, nr revsor er ude f stnd t t opn

tstrækkegt og egnet revsonsbevs, som konkusonen kn bseres p, og revsor

konkuderer, t de muge ndvrknnger p regnskbet f eventuee kke-opdgede
forhod kn være bde væsentge og gennemgrbende. Hvs forhodet skydes begrænsnnger ved revsonen, som prmært m tskrves de forvtnngsnsvrge (edesen), og som kke hr kunnet fernes  øbet f revsonen, kn Rgsrevsonen væge t fgve en erkærng med mngende konkuson, der ndehoder et fsnt, som redegør for rsgerne t den mngende konkuson. Hvs ndre forhod gør, t forudsætnngerne for gennemføresen f en fnnse revson kke ængere er t stede, undder Rgsrevsonen t fgve en erkærng.
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Fremhævelse af forhold i regnskabet

101. Revsor sk ndrbede supperende opysnnger vedrørende forstese f regnskbet,
hvs revsor fnder det nødvendgt t henede brugernes opmærksomhed p et forhod,

som er præsenteret eer opyst  regnskbet, og der er tstrækkegt og egnet revsonsbevs for, t opysnngerne om forhodet kke ndehoder væsentg fenformton. Sdnne opysnnger ndrbedes  erkærngen  et særskt fsnt, der sk hve overskrften ”Fremhævese f forhod  regnskbet”. Et sdnt fsnt kn kun vedrøre forhod, som fremgr f regnskbet, og som er s vgtge, t det er grundæggende for brugernes forstese f regnskbet. Afsnttet sk tydegt ngve det forhod,
der fremhæves, og henvse t det sted  regnskbet, hvor forhodet fremgr. Det sk
nføres  fsnttet, t revsors konkuson kke er modfceret med hensyn t det fremhævende forhod  regnskbet. Hvs revsor forventer t ndrbede en supperende opysnng vedrørende forstese f regnskbet, sk revsor underrette de øverste forvtnngsnsvrge og opyse om den ptænkte formuerng f fsnttet.

Oplysninger om andre forhold

102. Revsor sk ndrbede supperende opysnnger vedrørende forstese f revsonen,

hvs revsor fnder det nødvendgt t nformere om et forhod, som kke er præsenteret eer opyst  regnskbet, og som efter revsors vurderng er reevnt for brugernes
forstese f revsonen, revsors nsvr eer revsors erkærng. Sdnne opysnnger ndrbedes  erkærngen  et særskt fsnt, der sk hve en overskrft, der er
tpsset ndhodet. Hvs revsor forventer t ndrbede sdnne opysnnger, sk revsor underrette de øverste forvtnngsnsvrge og opyse om den ptænkte formuerng f fsnttet.

103. Revsor sk td opyse, hvs revsor under st rbede bver opmærksom p, t ovgvnngen om bogførng og regnskbsmtere kke er overhodt, og den pgæden-

de overtrædese kke er uvæsentg. Det smme gæder, hvs revsor under st rbede er bevet bekendt med forhod, der gver en begrundet formodnng om, t medemmer f edesen kn fde et ersttnngs- eer strfnsvr.  tfæde, hvor sdnne
omstændgheder kke eder t en modfkton f konkusonen, sk revsor derfor
ndrbede en supperende opysnng vedrørende forstese f revsonen.

Erklæringer om bestanddele af et regnskab

104. Hvs revsor hr t opgve t rpportere om en bestndde f regnskbet eer om et

specfkt eement  regnskbet og smtdg hr t opgve t revdere det smede regn-

skb, udtrykker revsor en særskt konkuson for hver opgve. Fx er Rgsrevsonens
erkærnger om de enkete mnsteromrders opysnnger  sttsregnskbet en erkærng om bestemte bestnddee f sttsregnskbet. Det forekommer ogs, t revsor
sk fgve en særskt erkærng om en bestemt regnskbspost eer opgørese  et
rsregnskb, ford den dnner grundg for opgøresen f en refuson eer et tskud.
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105. Revsor sk for sdnne opgver fsts, hvken ndvrknng det kn hve p revsors
erkærng om en bestndde f regnskbet eer et specfkt eement  regnskbet, hvs

revsors erkærng om det smede regnskb er modfceret, eer erkærngen ndehoder en supperende opysnng vedrørende forstese f regnskbet eer om ndre forhod. Hvor det er pssende, modfcerer revsor konkusonen eer ndrbeder supperende opysnnger vedrørende forstese f regnskbet eer revsonen  sn erkærng
om bestnddeen eer det specfkke eement  regnskbet.

SÆRLIGT FOR FORSKELLIGE ANDRE REGNSKABER END
STATSREGNSKABET
Love og øvrig regulering af betydning for regnskabet

106. Ud over de krterer, der er fstgt f den regnskbsmæssge begrebsrmme, nddr-

ger den fnnsee revson de bestemmeser  ove og øvrg reguerng, der hr en d-

rekte og væsentg ndvrknng p regnskbets opysnnger. De føgende krv, f. pkt.
107-108, er reevnte  den forbndese.

107. Revsor sk dentfcere rscene for væsentg fenformton som føge f drekte

og væsentg mngende overhodese f ove og øvrg reguerng. dentfcerng f sdnne rsc bør bseres p en genere forstese f de ovgvnngs- og reguerngsmæssge rmmer, som er gædende for den revderede enhed eer ktvtet, herunder hvordn enheden overhoder dsse rmmer.

108. Revsor sk opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs for overhodese f de ove og
den øvrge reguerng, der m nses for t hve drekte og væsentg ndvrknng p
fstsættesen f væsentge beøb og opysnnger  regnskber f den pgædende

type. Det kn fx omftte den mndege retge reguerng  forbndese med de rettgheder, der opgøres  regnskbet som ktver og pssver, eer den rettghedsovergng, der regstreres  resuttopgøresen  forbndese med køb og sg eer ndre
dspostoner. Det v efter omstændgheder ogs kunne omftte regnskbets skttemæssge forudsætnnger.

Forudsætninger om bestemte bevillinger eller tilskudsvilkår mv.

109. Bestemte bevnger eer fststte tskudsvkr mv. kn  noge tfæde være reevnte for en fnnse revson f ndre regnskber end sttsregnskbet. De føgende
krv, f. pkt. 110-112, er reevnte  den forbndese og fndes tsvrende  SOR 5, der

ogs nvendes f godkendte revsorer.

110. Revsor sk overvee,  hvket omfng regnskbet hr t form t redegøre for, t bestemte bevnger, bestemte vkr for offentge tskud, refusoner eer grnter

eer ndre nærmere ngvne bestemmeser er bevet overhodt. Revsor sk  den forbndese fsts om der er eementer  regnskbet, fx bestemte opgøreser eer ndre
opysnnger, som udrbedes under en forudsætnng om, t bestemte bevnger eer
tskudsvkr mv. overhodes. Denne overveese foretges  forbndese med, t revsor tger stng t den nvendte regnskbsmæssge begrebsrmme.
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111. Revsor sk  revsonens forøb vurdere,  hvket omfng der  forbndese med sdn-

ne forudsætnnger om overhodese f bestemte bevnger eer tskudsvkr mv.

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

112. Revsor sk endvdere vurdere, om der er opnet tstrækkegt og egnet revsonsbevs vedrørende rsc for væsentg fenformton som føge f mngende overhodese f de reevnte bevnger eer tskudsvkr mv. Denne vurderng sk ndg,

nr revsor vurderer det opnede revsonsbevs og tger stng t, om konkusonen
om regnskbet sk modfceres.

Forudsætning om fortsat drift (going concern)

113. Regnskber, der sk gve et retvsende bede, udrbedes normt p grundg f

en forudsætnng om, t den revderede enhed v kunne fortsætte drften og opfyde
sne ovbestemte forpgteser  en overskueg fremtd. Ved vurderng f, om forudsætnngen om fortst drft er pssende, tger de nsvrge for udrbedesen f regnskbet høde for e tgængege opysnnger  en overskueg fremtd. De føgende
krv, f. pkt. 114-117, er reevnte  den forbndese.

114. Revsor sk overvee, om der er begvenheder eer forhod, som kn rese betydeg
tvv om den revderede vrksomheds evne t t fortsætte drften.

115. Hvs regnskbet er udrbedet under forudsætnng om fortst drft, men nvendesen f forudsætnngen om fortst drft efter revsors vurderng kke er opfydt, sk
revsor udtrykke en fkræftende konkuson.

116. Revsor sk opyse, hvs der er væsentge uskkerheder vedrørende begvenheder e-

er forhod, som kn rese betydeg tvv om vrksomhedens evne t t fortsætte drften. Dette gæder, sev om revsor vurderer, t regnskbet ndehoder tstrækkege
opysnnger, og t forudsætnngen om fortst drft er opfydt. Sdnne opysnnger
gves  et særskt fsnt med overskrften ”Væsentg uskkerhed vedrørende fortst
drft”.

117. Hvs der kke gves tstrækkege opysnnger  regnskbet om begvenheder eer forhod, som kn rese betydeg tvv om vrksomhedens evne t t fortsætte drften,

sk revsor udtrykke en konkuson med modfktoner. Revsor sk udtrykke en konkuson med forbehod eer en fkræftende konkuson, t efter hvd der er pssende.
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Sammenlignelige oplysninger

118. Smmengnege opysnnger henvser t beøb og opysnnger, der er ndehodt  regn-

skbet vedrørende én eer fere tdgere peroder. De føgende krv, f. pkt. 119-121,

er reevnte  den forbndese.

119. Revsor sk vurdere, om regnskbet ndehoder de smmengnege opysnnger, som
den reevnte regnskbsmæssge begrebsrmme kræver, og om sdnne opysnnger
er pssende kssfceret. T dette form vurderer revsor:
•

•

om de smmengnege opysnnger stemmer med de beøb og ndre opysnnger,
som bev præsenteret  den tdgere perode, eer er bevet rettet, nr dette er pssende
om den nvendte regnskbsprkss, der fspees  de smmengnege opysnnger, er  overensstemmese med den, der nvendes  den ktuee perode, eer, hvs
der hr været ændrnger  nvendt regnskbsprkss, om dsse ændrnger er bevet behørgt regnskbsmæssgt behndet og pssende præsenteret og opyst.

120. Hvs revsor under udføresen f revsonen f den ktuee perode bver opmærksom
p en mug væsentg fenformton  de smmengnege opysnnger, sk revsor

udføre de ydergere revsonshndnger, der efter omstændghederne er nødvendge
for t opn tstrækkegt og egnet revsonsbevs t t fgøre, om der foregger en
væsentg fenformton.

121. Smmengnege opysnnger kn tge form f smmengnngst, der er medtget
som en ntegreret de f den ktuee perodes regnskb, og som kun er beregnet p

t bve æst  forbndese med de beøb og ndre opysnnger, der vedrører den ktuee perode. Nr der præsenteres smmengnngst, henvses der kun t dem  revsors konkuson under føgende omstændgheder:
•

Hvs revsors erkærng om den tdgere perode ndehodt en konkuson med forbehod, en mngende konkuson eer en fkræftende konkuson, og forhodet,
som vr rsg t modfktonen, er ufkret, udtrykker revsor  sn erkærng om
den ktuee perodes regnskb en konkuson med forbehod eer en fkræftende

•

konkuson vedrørende smmengnngstene.
Hvs revsor opnr revsonsbevs for, t der foregger en væsentg fenformton  den tdgere perodes regnskb, udtrykker revsor en konkuson med forbehod eer en fkræftende konkuson vedrørende smmengnngstene  revsors

•

erkærng om den ktuee perodes regnskb.
Hvs den tdgere perodes regnskb kke er revderet, nfører revsor  en supperende opysnng vedrørende forstesen f revsonen, t smmengnngstene
kke er revderet.

33

34

STANDARD FOR OFFENTLG REVSON NR. 4 (VERSON 1.0)

SOR 4

Andre oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber

122. Andre opysnnger  dokumenter, der ndehoder revderede regnskber kn fx omft-

te en edesesberetnng  en rsrpport, der udrbedes  overensstemmese med rsregnskbsoven. De føgende krv, f. pkt. 123-125, er reevnte  den forbndese.

123. Revsor sk æse de ndre opysnnger for t dentfcere eventue væsentg nkonsstens med det revderede regnskb eer væsentge fktuee fe. Det kn fx omftte en edesesberetnng  en rsrpport, der udrbedes  overensstemmese med
rsregnskbsoven.

124. Hvs revsor ved en gennemæsnng f de ndre opysnnger dentfcerer væsentg

nkonsstens eer væsentge fktuee fe, fstsr revsor, om det revderede regnskb eer de ndre opysnnger sk rettes. De hndnger, som revsor udfører, kn omftte modfcerng f revsors konkuson, tbgehodese f revsors erkærng, frtrædese fr opgven ( de sædne tfæde, hvor det er mugt  den offentge sektor),
underretnng f den øverste edese eer ndrbedese f opysnnger  erkærngen.

125. Hvs revsor dentfcerer væsentg nkonsstens eer væsentge fktuee fe, som

den dgge edese fvser t rette, sk revsor underrette den øverste edese. Revsor kn desuden være undergt et krv om eer sev besutte t underrette ndre
prter end den øverste edese, fx den ovgvende myndghed.
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DEFINITIONER OG FORKLARINGER
BEVILLINGSAFVIGELSER er enhver fvgese fr de bevngsmæssge bestemme-

ser f reevns for revsonen. Se ogs ”Bevngsovene”.

BEVILLINGSLOVENE omftter rets fnnsov, en eventue mdertdg bevngsov og

tægsbevngsoven, der ophøer rets ktstykker t ov, f. grundovens §§ 44-47. Sttsregnskbet sk  sn opstng føge det pgædende rs fnnsov og tægsbevngsov
og sk omftte e sttens ndtægter og udgfter for det forøbne fnnsr, sttens ktver og pssver og bevægeserne her  rets øb, f. sttsregnskbsovens § 1, stk. 2. Se ogs ”Bevngsfvgeser”.

DISPONERINGSREGLERNE fremgr først og fremmest f Fnnsmnsterets budget-

veednng, der bde ndehoder generee reger og reger for de enkete bevngstyper.

ERKLÆRINGSEMNER v sge de forhod, som revsor smmenftter en konkuson om

 sn erkærng om regnskbet.

FAGLIG VURDERING er en nvendese f reevnt opærng, vden og erfrng, der er
opnet nden for omrdet for revsons- og regnskbsstndrder og etske stndrder,  forhod t t træffe besutnnger p et kvfceret grundg om de hndnger, som er pssende efter revsonsopgvens omstændgheder.

FORUDSÆTNINGER FOR EN REVISION v sær sge, t der er en cceptbe regn-

skbsmæssg begrebsrmme, og t de forvtnngsnsvrge hr nerkendt og forstr deres nsvr  forbndese med revsonen (præmssen for en fnnse revson), dvs. nsvr
for:
•

t udrbede regnskbet  overensstemmese med den reevnte regnskbsmæssge begrebsrmme, herunder – hvor det er reevnt – regnskbets retvsende bede

•

ntern kontro, som den dgge edese og – hvor det er reevnt – den øverste edese
fstsr nødvendg for t gøre det mugt t udrbede et regnskb uden væsentg fe-

•

nformton, unset om den skydes besvgeser eer fe
t forsyne revsor med:
•

dgng t  nformton, som den dgge edese og – hvor det er reevnt – den forvtnngsnsvrge er bekendt med er reevnt for udrbedesen f regnskbet s-

•

som regstrernger og dokumentton smt ndre forhod
ydergere nformton, som revsor mtte nmode den forvtnngsnsvrge om

•

med henbk p revsonen
ubegrænset dgng t de personer  vrksomheden, som revsor fstsr, t det er
nødvendgt t opn revsonsbevs fr.

FORVALTNINGSANSVARLIGE er en smet betegnese for de prter, der efter de konkrete omstændgheder er nsvrge for regnskbets opysnnger, bevngsoverhodese

eer forretnngsgnge og nterne kontroer. Det kn fx omftte mnsteret, vrksomhedens
øverste og dgge edese, tskudsmodtgere eer de enheder  forvtnngen, som hr været berørt f revsonen.
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GENERELLE OG SPECIFIKKE RISICI er omstændgheder, der hr betydnng for snd-

syngheden for, t der foregger fenformton vedrørende det undersøgte emne. Gene-

ree 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 typer fenformton og kn vurderes med udgngspunkt
 de deterede revsonsm, som revsor hr fstgt. Det kn fx være rsc for overvurderng, undervurderng, fekssfcerng eer feperodserng vedrørende bestemte regnskbsposter.

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.

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 reger, 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. De boende begrænsnnger ved en revson betyder, t revsor mndegvs kke kn opn bsout skkerhed.
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KOMPONENT er en vrksomhed eer et ktvtetsomrde, hvor den dgge koncernedese eer komponentens dgge edese udrbeder fnnse nformton, som sk medtges  koncernregnskbet eer  sttsregnskbet. Ved revson f sttsregnskbet eer et
mnsteromrde her v de enkete vrksomheder eer regnskbsførende nsttutoner kunne udgøre komponenter. Tværgende dmnstrtve funktoner eer ktvteter  forbndese med bestemte bevngstyper eer bevngsmæssge form v ogs kunne udgøre
komponenter nden for et mnsteromrde.

KOMPONENTREVISOR er en revsor, som efter nmodnng fr koncernopgvetemet
udfører rbede vedrørende en komponents fnnsee nformton t brug for koncernrevsonen.

KOMPONENTVÆSENTLIGHED v sge væsentgheden for en komponent  forhod

t det smede regnskb for det pgædende mnsteromrde.

KONCERN omftter e de komponenter, hvs fnnsee nformton er medtget  et
koncernregnskb.

KONCERNKONTROLLER er kontroer for koncernens regnskbsfæggese, der udformes, mpementeres og vedgehodes f koncernedesen.

KONCERNREGNSKAB er det regnskb, som ndehoder fnnse nformton for mere

end én komponent.

KONCERNREVISOR er den opgvensvrge revsor, der hr nsvret for koncernrevsonsopgven, dens udførese og for revsors erkærng om koncernen, mnsteromrdet eer det smede sttsregnskb.

KONTROLSVAGHEDER er enhver svghed  forretnngsgnge eer nterne kontroer
f reevns for revsonen.

OPDAGELSESRISIKO er rskoen for, t de hndnger, som revsor hr udført for t reducere revsonsrskoen t et cceptbet vt nveu, kke fører t opdgese f en kontrosvghed, bevngsfvgese eer fenformton, der enten ene eer smmen med
ndre kontrosvgheder, bevngsfvgeser eer fenformtoner kn være væsentg.

PROFESSIONEL SKEPSIS er en hodnng, som omftter en krtsk ndstng t t være opmærksom p forhod, der kn ndkere muge kontrosvgheder, bevngsfvgeser
eer fenformton, og en krtsk vurderng f revsonsbevs.

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 urgtg eer vdedende nformtoner.
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REGNSKAB er en struktureret fremstng f hstorske fnnsee opysnnger, herunder thørende noter, der hr t form t nformere om vrksomhedens økonomske resurser eer forpgteser p et bestemt tdspunkt eer om ændrngerne der for en perode 
overensstemmese med en regnskbsmæssg begrebsrmme. De thørende noter omftter normt nvendt regnskbsprkss og ndre forkrende opysnnger. Udtrykket ”regnskb” dækker normt over et fudstændgt regnskb, men kn ogs være en bestndde
f et regnskb.

RELEVANT REGNSKABSMÆSSIG BEGREBSRAMME er den regnskbsmæssge

begrebsrmme, som den forvtnngsnsvrge nvender ved udrbedesen f regnskbet, og som er cceptbe  yset f vrksomhedens rt og met med regnskbet, eer som
er pkrævet ved ove eer øvrg reguerng.

REVISIONSBEVIS v sge de nformtoner, som revsor nvender for t n t de kon-

kusoner, som revsors konkuson er bseret p. Revsonsbevs omftter bde nformtoner, der er ndehodt  bogførngen, og ndre opysnnger. Revsonsbevsets tstrækkeghed er mestokken for mængden f revsonsbevs. Den nødvendge mængde f revsonsbevs pvrkes f revsors vurderng f rscene for væsentg fenformton og f
kvteten f det opnede revsonsbevs. Revsonsbevsets egnethed er mestokken for
revsonsbevsets kvtet, dvs. dets reevns og pdeghed  forhod t t understøtte de
konkusoner, som revsors konkuson er bseret p.

REVISIONSMÅL v sge en bestemt forudsætnng om emnets overensstemmese med

krterer, som revsor søger t efterprøve ved t gennemføre hndnger, ndsme revsonsbevs og foretge fgge vurdernger.

REVISIONSPROTOKOLLAT E.L. er en betegnese for det meddeesesmdde, som re-

vsor nvender t t meddee resutterne t de øverste forvtnngsnsvrge. 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 t den prt, som revsor nser for t være den øverste edese  forbndese med den fnnsee revson f regnskbet.

REVISIONSRISIKO er rskoen for, t revsor udtrykker en upssende konkuson  sn

erkærng, nr regnskbet ndehoder væsentg fenformton, eer nr der er væsentge
bevngsfvgeser eer kontrosvgheder. Revsonsrsko er en funkton f rscene for
væsentg fenformton og opdgesesrskoen. Revsonsrskoen p revsonsmsnveu
 forbndese med erkærngsemnet om regnskbets rgtghed kn derfor udtrykkes som rskoformen: Revsonsrsko = den boende rsko x kontrorskoen x opdgesesrskoen.

REVISOR er den eer de personer  Rgsrevsonen, der udfører revsonen – som udgngspunkt den opgvensvrge revsor eer ndre medemmer f opgvetemet.
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RISIKO FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION er rskoen for, t regnskbet ndehoder væsentg fenformton før revson. Rskoen bestr f 2 komponenter, som p revsonsmsnveu kn beskrves p føgende mde:
1) boende rsko – den eksponerng, som et revsonsm vedrørende en gruppe f trns-

ktoner, en bncepost eer en opysnng hr for fenformton, der enten enketvs
eer smmen med nden fenformton kn være væsentg, nden eventuee tknyttede kontroer overvees
2) kontrorsko – rskoen for, t mug fenformton, som enten enketvs eer smmen

med nden fenformton kn være væsentg for et revsonsm vedrørende en gruppe f trnsktoner, en bncepost eer en opysnng, kke forebygges eer opdges og
rettes  tde f vrksomhedens nterne kontro.

STATSLIGE REGNSKABSREGLER omftter sttsregnskbsoven og de reger om

regnskbsvæsenet og retnngsner for regnskbsnstrukser, der er fstgt f Fnnsmnsteret  medfør herf, f. sttsregnskbsovens §§ 3 og 5, stk. 2. Det omftter regnskbsbekendtgøresen, budgetveednngen og en række crkuærer mv., der er smmenfttet 
Økonomsk Admnstrtv Veednng (ØAV). Dsse reger hører t fnnsovens forudsætnnger og kn kke frvges. ØAV’en ndehoder herudover en række uddybende forkrnger, der
kke er bndende for mnstererne, men som kn være med t t præcsere sttens regnskbsprkss.

SUBSTANSHANDLINGER v sge revsonshndnger, der er udformet t t opdge

væsentg fenformton p revsonsmsnveu. Substnshndnger omftter dettest
(fx nspekton og eksterne bekræfteser) f grupper f trnsktoner, bnceposter og opysnnger og substnsnytske hndnger.

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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VÆSENTLIGHED er en smmenfttende betegnese for de spekter, der ndgr, nr revsor overveer, om potentee eer konstterede fenformtoner, bevngsfvgeser eer kontrosvgheder 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
generee spekter: Et forhod kn være væsentgt som føge f den økonomsk betydnng
(sgens beøbsmæssge størrese). Et forhod kn hve en krkter, der  sg sev betyder,
t forhodet er væsentgt (sgens ntur). Et forhod kn ogs være væsentgt som føge
f den smmenhæng, det optræder  (sgens kontekst).

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.

