
Ny modelinstruks for
revision af projekttilskud med bemærkninger

Revisionsinstruks for revision af regnskaber for projekttilskud
på 500.000 kr. eller derover ydet i henhold til lov nr. ... .

Instruksen er udstedt med hjemmel i lov nr. ... .

§ 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor,
af Kommunernes Revisionsafdeling, af Revisionsdirektoratet for Kø-
benhavns Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.
Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende
revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til
at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig re-
visionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisio-
nen af statens regnskaber mv. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar
1997) og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-7.
Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og
om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter,
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvi-
dere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.

§ 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administra-
tive struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre
forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets
(tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og
mangler

2. Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne
i ministeriets administrations- og regnskabsinstruks (bekendtgø-
relse nr. ... .)

3. Om tilskuddet er anvendt til formålet
4. Om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed
5. Om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt tilskud-

syder om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede
6. Om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet de produktivitets-

og effektivitetsanalyser/virksomhedsregnskab, som tilskudsyder
har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor, er
pålidelige.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 5. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses
af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors
vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Til-
skudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser,
denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger
og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit
hverv.

§ 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesæt-
telser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes
forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager med-
delelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger
giver tilskudsyder meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt
at orientere tilskudsyder. Revisors bemærkninger indsendes sammen
med meddelelsen.
Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden
måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af
økonomiske eller andre grunde.

§ 7. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning,
hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse
med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.
Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering
og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 4. Beretningen
kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.
Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager
til tilskudsyder sammen med det påtegnede projektregnskab.

§ 8. Nærværende instruks træder i kraft den ... med virkning for ... .
Samtidig ophæves instruks af ... .

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser:
Ad overskriften
Modelinstruksen anvendes ved tilskud til projekter, hvorved forstås
en opgave, der er afgrænset i tid, ressourcer, økonomi og kvalitet, og
hvis resultat og afslutning kan opstilles og konstateres entydigt. Model-
len kan endvidere anvendes for revision af tilskud til en afgrænset del
af institutionens virksomhed, hvis der for den givne aktivitet er opstillet
et konkret formål, et godkendt budget og entydige resultatkrav.

Modellen er primært tænkt anvendt til revision af det afsluttende
projektregnskab. Den kan dog eventuelt også i modificeret form anven-
des ved revision af delregnskaber for projekter.

Ad indledningsbestemmelsen
Det er vigtigt at præcisere, hvilke projektregnskaber der er omfattet af
revisionsinstruksen. Hjemmelen til at udstede en revisionsinstruks bør
fremgå tydeligt. Som hovedregel bør revisionsinstrukser udstedes i
bekendtgørelsesform, jf. § 4-publikationen, 1993, s. 23f.

Der er kun taget stilling til revisionsbestemmelser for tilskud, hvor
tilsagnet overstiger 500.000 kr.

Ved projekttilskud under 500.000 kr. kræves ikke et fuldt revideret
projektregnskab, men her må tilskudsyder på anden måde sikre sig, at
tilskuddet anvendes økonomisk forsvarligt til det givne formål. Tilskud-
syder må vurdere ud fra risikoforholdene, tilskudsordningens samlede
væsentlighed samt samlede udgifter til kontrol og revision, hvilken
kontrol, der er mest forsvarlig og hensigtsmæssig. Kontrollen kan fx
ske ved, at tilskudsyder indkalder og gennemgår projektregnskabet
med tilhørende ledelseserklæring fra tilskudsmodtager.

Tilskudsyder bør i sådanne tilfælde altid forbeholde sig ret til at
indkalde grunddokumentation for de afholdte udgifter. Dette kan hen-
sigtsmæssigt fremgå af regnskabsbestemmelserne for den pågældende
tilskudsordning.

Revisionen kan også ske i henhold til bestemmelserne i denne mo-
delinstruks, som i givet fald kan lempes på forskellige punkter.

Fx kan der under beløbsgrænsen på 500.000 kr. anvendes ikke-fag-
uddannede (foreningsvalgte) revisorer, ligesom der kan slækkes på
kravene til forvaltningsrevision og revisionsrapportering. Det vil dog
normalt være væsentligt at fastholde krav om, at revisionen omfatter,
at revisor påser, at tilskuddet er brugt sparsommeligt efter formålet,
samt at regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

Ad § 1.
Bestemmelsen vedrører revisorvalget. Revisionen foretages af en
statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revisionsaf-
deling eller Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre
kommunale revisororganer.

Copyright © 2006 Forlaget Thomson A/S side 1

WESTLAW DANMARK VEJL2000.0101.MI2



Bestemmelsen i stk. 2 om revisorskift, svarer til den ligelydende
bestemmelse i § 61 e, stk. 4 i årsregnskabsloven.

Det bør fremgå af en administrations- og regnskabsinstruks, at til-
skudsmodtager har pligt til at oplyse tilskudsyder om revisorskift.

Ad § 2.
Kravet, om at revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig
revisionsskik, er nærmere forklaret i Rigsrevisionens vejledning fra
november 1998 om "God offentlig revisionsskik".

I denne sammenhæng er udgangspunktet, at tilskudsyder opstiller
generelle mål og succeskriterier samt resultatmål. Ledelsen for tilskuds-
modtager har ansvaret og opgaven for forvaltning samt regnskabsaf-
læggelse og resultatrapportering. Revisors ansvar bliver herefter at
foretage en vurdering af, hvorledes institutionens ledelse har varetaget
opgaven.

Efter § 2 skal revisor bl.a. påse, om regnskabet er rigtigt. Heri ligger,
at projektregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

Ad § 3.
Bestemmelsen tilsigter at lade revisor afgøre revisionens omfang ud
fra de anførte kriterier.

Ad § 4.
Bestemmelsen tilsigter at præcisere, hvori revisionsarbejdet består.
For at undgå uforholdsmæssigt store revisionsudgifter begrænses revi-
sionens indhold til efterprøvelse af 6 forhold, som yderligere kan be-
grænses når tilskudsyder vurderer, at ikke alle forhold er relevante.
Vedrørende forhold 5 og 6 forudsættes det, at tilskudsyder har fastsat
resultatkrav til projektet. Det beror på konkrete omstændigheder,
hvilke krav tilskudsyder fastsætter generelt i en administrations- og
regnskabsinstruks, og hvilke krav der fastsættes fx i en tilsagns- og
vilkårsskrivelse.

Ad § 5.
Bestemmelsen understreger tilskudsmodtagers pligt til af egen drift at
meddele revisor oplysninger af betydning for revisionen. Bestemmelsen
bør være ledsaget af en bestemmelse vedrørende regnskabsaflæggelsen
om, at tilskudsmodtagers ledelse skal underskrive projektregnskabet.

Bestemmelsen i første pkt. om oplysninger til brug for revisors vur-
dering af forvaltningen samt mål og opnåede resultater skal tydeliggøre
ledelsens pligt til at forsyne revisor med de fornødne oplysninger til
brug for udførelse af forvaltningsrevision, jf. § 2 og 4, og understrege,
at oplysningspligten ikke kun gælder oplysninger af betydning for
vurderingen af projektregnskabet.

Ad § 6.
Det er et grundlæggende princip, at tilskudsmodtagers egen ledelse
har pligt til at meddele tilskudsyder relevante oplysninger om institu-
tionens forhold. Denne pligt bør også fremgå af en administrations-
og regnskabsinstruks. Proceduren kan forekomme besværlig frem for
at revisor direkte orienterer tilskudsyder, men bestemmelsen understre-
ger den væsentlige adskillelse, der skal bestå mellem ledelsens og re-
visors ansvar for at sikre revisionens uafhængighed og revisors tavs-
hedspligt.

I tilfælde, hvor tilskudsmodtager skal give tilskudsyder meddelelse
om lovovertrædelser eller forskriftstilsidesættelser, bør ledelsen af
praktiske grunde samtidig give revisor en kopi.

Bestemmelsen i stk. 2 understreger vigtigheden af straksrapportering
om problematiske forhold, i relation til om tilskudsmodtager er en
"going concern".

Ad § 7.
Revisor skal forsyne regnskabet med en påtegning og udarbejde en
beretning om den udførte revision. Forbehold skal fremgå af påtegnin-
gen.

Rapporteringen om sædvanlige finansielle revisionshandlinger bør
begrænses til væsentlige regnskabsposter i resultatopgørelse og balance
samt andre væsentlige regnskabsmæssige forhold af særlig eller
usædvanlig karakter. Rapporteringen skal derfor ikke nødvendigvis
omfatte alle de revisionshandlinger, der er anført i revisionsinstruksen.

Rapporteringen om undersøgelsen af tilskudsmodtagers forretnings-
gange, interne kontrol, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet,
bør indeholde revisors vurderinger.

I beretningen oplyses specielt om revisors vurdering af de forhold
revisor skal efterprøve efter § 4. Rapporteringen om forvaltningsrevi-
sion tager udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering om mål og
opnåede resultater samt om sparsommelighed og eventuelt produktivitet
og effektivitet.

Ad § 8.
Det bør undgås, at ikrafttræden er tilbagevirkende.
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