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henhod t rgsrevsorovens § 17, stk. 4.

RGSREVSOR HAR ORDET

Rigsrevisor har
ordet

Nr eg møder koeger fr rgsrevsoner  ndre nde, fder snkken ofte p, hvke udfordrnger og opgver den offentge revson str over for netop nu. Der er bred enghed
om, t rene umddebrt efter fnnskrsen hr været præget f mnge reformer og stort
fokus p effektvtet  forvtnngen. Der er ogs bred enghed om, t den knphed p resurser, som er fugt  køvndet p fnnskrsen, nødvendgvs m pvrke vores rbede 
de kommende r. At mderne bver færre, betyder kke nødvendgvs, t krvene t kvteten f de sttsge ydeser bver mndre, men snrere, t krvene t en endnu mere effektv udnyttese f mderne bver større. Med et øget pres p den offentge forvtnng
føger et øget pres p de nsttutoner, som er st  verden for t skre en nsvrg og effektv forvtnng f sttens mder. For os  Rgsrevsonen ndebærer det, t v sk være
endnu bedre t kke kun t fdække de omrder, hvor forvtnngen kn forbedres, men ogs t t fremhæve de eksemper p effektv forvtnng, der bør bredes ud t e offentge nsttutoner.
V hr –  trd med vores strteg for 2015-2017 – rbedet bredt med vores egne processer for t udvke kvteten og effekten f vores revsonsrbede. Et rbede, som v hber v gøre os endnu bedre rustet t t skre, t sttens mder ogs fremover forvtes
p den bedst muge mde.
V hr  2016 værkst forskege ttg, som p forskeg vs forventes t bdrge t, t
v nr denne msætnng:

7 nye standarder for offentlig revision

V hr udvket 7 nye stndrder for offentg revson (SOR), som trdte  krft den 1. nur 2017. Stndrderne er fstst f Rgsrevsonen p grundg f rgsrevsoroven og de
nterntone prncpper for offentg revson (SSA’erne). 3 f de 7 stndrder er udrbedet  smrbede med FSR - dnske revsorer, ford rsrevsonen f regoner, kommuner
og en række ndre offentge vrksomheder udføres f prvte revsorer. V hr med de nye
stndrder præcseret de fgge krv t revsors pnægnng, gennemførese og rpporterng f de enkete revsoner. Dermed hr v ogs skbt krhed og gennemsgtghed om,
hvd brugerne f revsonsresutterne og offentgheden kn forvente f revsonen. Netop denne forventnngsfstemnng ndgk ogs  den undersøgese f de revderedes syn
p Rgsrevsonen, som bev gennemført  2016.
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RGSREVSOR HAR ORDET

Undersøgelse af de revideredes syn på Rigsrevisionen

Som kontronstns er det vgtgt, t mn ogs sev der sg kgge  kortene, og derfor bd
v Rmbø Mngement gennemføre en undersøgese f, hvordn de revderede ser p os.
Undersøgesen vste opbknng t Rgsrevsonen og vores roe som vgthund, men ndehodt ogs en de krtk og forsg t omrder, hvor v kn bve bedre. En række f de revderede mener fx, t v kke td er gode nok t t sætte os nd  den vrkeghed, de sttsge nsttutoner gerer , og t v bedømmer de revderedes rbede ud fr for frkntede
krterer og uden t se p proportonerne. Smtdg efterspørger mnge f detgerne  undersøgesen, t v gør mere ud f t dee den vden, som v opsmer gennem revsonen
f e sttens nsttutoner. Som opføgnng p undersøgesen hr v udrbedet en hndngspn for 2017, der omftter føgende nttver:
•
•

nedsættese f et rdgvende udvg
øget dog om krterer og hørngssvr

•

bedre forventnngsfstemnng om ndhodet f offentg revson og Rgsrevsonens
roe

•

øget vdendeng om Rgsrevsonens pnægnng, revsonsresutter og erfrnger.

Opsigelse af § 9-aftaler med interne revisioner i staten

Rgsrevsonen hr gennem mnge r hft et tæt smrbede med de nterne revsoner 
en række mnsterer, som udførte en de f vores revsonsrbede. Arbedsdengen meem Rgsrevsonen og de nterne revsorer hr været fstgt  de skdte § 9-fter. Efter et grundgt nyserbede, som v stte  gng  2015, hr v vurderet, t tden er øbet fr dsse fter. Det skydes b.., t mnstererne gennem de seneste r er begyndt
t bruge de nterne revsorer t t udføre opgver, der kke umddebrt understøtter revsonen f sttens regnskber, som Rgsrevsonen hr nsvret for. eg vendte denne probemstng med deprtementscheferne fr de 6 mnsterer, der hr sttsgt nstte nterne revsorer, og med Sttsrevsorerne og Foketngets Præsdum, før v besuttede t
opsge fterne med vrknng fr 1. september 2016. Opsgesen medfører nturgvs, t
Rgsrevsonen nu sev sk udføre det rbede, som tdgere bev udført f de nterne revsorer. Foketnget besuttede efter opsgesen f fterne t øge vores bevng med
20 rsværk, s v kn nsætte det nødvendge nt revsorer t t skre en betryggende
revson f hee stten.

Topchefmøder

Hvert r – hen over mnederne ugust og september – mødes Rgsrevsonens fdengschefer, kontorchefer og eg sev med deprtementscheferne fr mnstererne. Dsse møder er bevet fhodt sden sutnngen f 1990’erne. De er uformee  formen, og deres form er nu som dengng vdendeng. P møderne orenterer v mnstererne om vores konkusoner fr revsonserkærngerne og særgt nteressnte resutter f rsrevsonen.
V fortæer ogs gnske kort om vores vurdernger f mnsteromrderne ud fr væsentghed og rsko, og hvke omrder v ptænker t fokusere p  det kommende r.
Mnstererne bruger typsk topchefmøderne t t gøre Rgsrevsonen opmærksom p emner og/eer udfordrnger, som fyder meget hos dem, og som derfor mugvs ogs bør ndg  vores pnægnng f revsonen.

RGSREVSOR HAR ORDET

Ud over dsse punkter p dgsordenen, som fstægges f deprtementerne og Rgsrevsonen  fæesskb, dskuterer detgerne  topchefmøderne ogs et ktuet emne, som gr
p tværs f mnsteromrderne. Tdgere hr v vendt emner som dgtserng  stten og
Fnnsmnsterets mode for m- og resuttstyrng, men  2016 vr temet for dskussonen udfytnngen f knp 4.000 sttsge rbedspdser, som med noge f undtgeser
berører e mnsterer. Regerngens pn om t fytte sttsge rbedspdser væk fr hovedstdsomrdet og fordee dem  hee ndet bev præsenteret  oktober 2015, hvorefter mnstererne gk  gng med t udrbede pner for den prktske gennemførese f
udfytnngen. Temdebtten  2016 tog nturgt udgngspunkt  dsse pner og hvde
særgt fokus p økonom, produktvtet og kvtet.
Herudover vr topchefmøderne  2016 ogs præget f resutterne f undersøgesen f
de revderedes syn p Rgsrevsonen, som bev fsuttet  september.

Renovering af Rigsrevisionens lokaler

V hr gennem en rrække henst penge t en gennemgrbende og ænge pkrævet stndsættese f vores eem. Dette rbede bev st  gng sdst  2015 og er kommet rgtgt
ngt  2016.  forbndese med renoverngen besuttede v ogs, t e medrbedere og
chefer skue rykke smmen p færre kvdrtmeter. Renoverngen forventes t være fsuttet  sommeren 2017.

Ny strategi

 2017 begynder v t rbede p vores nye strteg, som v bve styrende fr 2018. Rgsrevsonens hovedopgve v fortst være t skre, t borgernes skttepenge bver forvtet effektvt og  overensstemmese med Foketngets besutnnger. For t øse denne opgve bedst mugt sætter v os noge specfkke m p omrder, hvor v mener, t en særg ndsts kn være pkrævet. Processen med t dentfcere de omrder, som v kræve
særgt fokus  den kommende strtegperode, forventer v t pbegynde  øbet f forret
2017.

Lone Strøm
Rgsrevsor
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RGSREVSONENS OPGAVER

Rigsrevisionens opgaver
Rgsrevsonen er en ufhængg nsttuton under Foketnget og er en de f den prmentrske kontro  Dnmrk. V revderer sttens regnskber. Det betyder, t v undersøger, om regnskberne er rgtge, om sttens mder bruges t de form, som Foketnget hr besuttet, og om der er tget skydge økonomske hensyn  forvtnngen.
Rgsrevsonen rpporterer revsonsrbedet t Foketngets 6 sttsrevsorer  form f beretnnger og notter. Sttsrevsorerne er potkere, som er udpeget f Foketnget efter
ndstng fr Foketngets prter, og de kn som de eneste bede Rgsrevsonen om t
gngsætte en undersøgese f et gvent omrde.
Sttsrevsorerne behnder beretnngerne og notterne og fgver dem t Foketnget.
Sttsrevsorerne udrbeder bemærknnger t beretnngerne, fx  form f krtk f mnstre, mnsterer og styreser, og beder den nsvrge mnster tge stng t den reste
krtk. Rgsrevsonen føger op p den efterføgende redegørese fr mnsteren og udrbeder et nott t Sttsrevsorerne, hvor v enten nbefer, t sgen fsuttes, eer tVIDENDELING

kendegver, t der stdg er udestender/krtkpunkter, som v fortst v føge.

ved 3 g-hem-møder, som t-

Rgsrevsonen revderer de ndtægter og udgfter, der ndgr  sttsregnskbet, som er
det smede regnskb for den dnske stt. V revderer ogs en række vrksomheder og

 2016 vr Rgsrevsonen vært
trk 150 eksterne detgere.
Emnerne for møderne vr:
• Lønrevson
Udvgte revsonsresutter
og sttens nye ønkontrokoncept.
• Adgngen t t-systemer,
der understøtter smfunds-

nsttutoner uden for sttsregnskbet, hvs udgfter eer underskud dækkes ved sttstskud, bdrg eer nden ndtægt  henhod t ov, fx DR og DSB. Rgsrevsonen er ogs nsvrg for revsonen f de mder, som Dnmrk modtger fr og bdrger med t EU v
sttsregnskbet.
Rgsrevsonen hr dgng t t gennemg de 5 regoners regnskber, der er revderet f

Cyberskkerhed: ktue st-

regonernes egne revsorer, og v gennemfører ogs større undersøgeser  regonerne. P
det kommune omrde gennemgr v den de f de kommune regnskber, som het eer

tus og nttver vedrørende

devst er omfttet f refuson fr stten.

vgtge opgver

t-skkerhed.
• Revson f seveende nsttutoner under Uddnnesesog Forsknngsmnsteret og
Mnsteret for Børn, Undervsnng og Lgestng

Rgsrevsonen gver  forbndese med revsonen ogs rd og veednng t forvtnngen
om, fx hvordn den nterne kontro kn bve bedre.
Vdendeng er en nden vgtg opgve for Rgsrevsonen. Effektv vdendeng kn bdr-

revson, regnskbsprkss

ge t t forbedre kvteten f sttens ydeser, optmere rbedsgnge og skre effektv
økonomsk forvtnng f borgernes penge. Rgsrevsonen tog derfor  2016 nttv t en

m.m.

række vdendengsktvteter.

Nye stndrder for offentg

RESURSEFORDELNG

Resursefordeling
Rgsrevsonen gennemfører revsonen f sttens regnskber som enten rsrevson eer
større undersøgeser. Årsrevsonen er en systemtsk, grundæggende revsonsndsts
p e mnsteromrder, som v pnægger bseret p en vurderng f væsentghed og
rsko.  de større undersøgeser vurderer v enkete udvgte emner, der hr en væsentg
økonomsk eer prncpe betydnng.
Fguren nedenfor vser fordengen f resurser p de 2 hovedopgver  forbndese med revsonen f sttens regnskber  2015 og 2016.

FORDELNG AF RESURSER
2015

2016

Større undersøgelser
40 %

Større undersøgelser
38 %

Årsrevision
60 %

Årsrevision
62 %

V hr  2016 nvendt fere resurser p rsrevsonen, hvket skydes opsgesen f § 9-fterne pr. 1 september 2016, som førte t en øget rbedsmængde de sdste 4 mneder f
ret. Opsgesen f § 9-fterme v f fud effekt  2017  tkt med nsættesen f de medrbedere, som sk vretge det rbede, der tdgere bev udført f de nterne revsorer.
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RESURSEFORDELNG

Fordengen f vores resurser p de forskege mnsteromrder fremgr f fguren nedenfor.

FORDELNG AF RESURSER PÅ MNSTEROMRÅDER  2016
Skatteministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Transport- og Bygningsministeriet
Kulturministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Finansministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Forsvarsministeriet
Justitsministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Beskæftigelsesministeriet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Udenrigsministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Kirkeministeriet
Statsministeriet
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Årsrevision
Større undersøgelser

Note:  opgøresen ndgr e Rgsrevsonens omkostnnger. Opgøresen omftter de 18 mnsterer, som
ndgr  sttsregnskbet for 2016.

Rgsrevsonen brugte  2016 fest resurser p føgende mnsteromrder: Skttemnsteret (11,4 %), Soc- og ndenrgsmnsteret (8,3 %), Sundheds- og Ædremnsteret (8,3 %),
Trnsport- og Bygnngsmnsteret (8 %) og Kuturmnsteret (7,6 %).
Som det fremgr, vr Skttemnsteret  2016 – som  2014 og 2015 – det omrde, v brugte fest resurser p t revdere. Det skydes des, t det er et økonomsk tungt omrde, des
t Rgsrevsonen vurderer, t rskoen for fe og mnger p dette omrde er hø.  2016
bev der særgt nvendt resurser p undersøgeserne f udbytteskt, SKATs kontro f negtv moms smt Skttenkestyresens produktvtet og sgsbehndngstd.

RESURSEFORDELNG

Næst efter Skttemnsteret vr det revsonen f Soc- og ndenrgsmnsteret, der gde størst besg p vores resurser  2016 med en nogenunde ge fordeng meem rsrevson og større undersøgeser. Resurserne t større undersøgeser bev b.. brugt t en
undersøgese f Sttsforvtnngens tsyn med kommunerne og en undersøgese f ndstsen over for nbrgte børn.
Resurseforbruget p Sundheds- og Ædremnsteret er p nveu med Soc- og ndenrgsmnsteret, dog med hovedvægten gt p større undersøgeser.  2016 fgv Rgsrevsonen 3 beretnnger nden for Sundheds- og Ædremnsterets nsvrsomrde: regonernes
styrng f mbunt behndng f voksne ptenter med psykske deser, ndstsen over
for ptenter med herneskde og hosptsægers bbeskæftgese.
Trnsport- og Bygnngsmnsterets nsvrsomrde omftter vrksomheder som fx Metroseskbet, DSB og Vedrektortet, hvs ktvteter er økonomsk tunge og smtdg pvrker mnge borgere.  2016 brugte v fest resurser p rsrevsonen p dette omrde, men
v undersøgte ogs mnsterets detgese  nægget f Arhus Letbne og s nærmere
p de gener, som trfknter opever  forbndese med udvdeser f de dnske motorvee.
Kuturmnsteret omftter kke mndre end 26 vrksomheder, som ndgr  sttsregnskbet.
Hert kommer 8 vrksomheder og 3 nævn, som gger uden for sttsregnskbet.  ghed
med tdgere r bev hovedprten f Rgsrevsonens resurser p dette omrde nvendt
t rsrevson f b.. Ntonmuseet, Det Dnske Fmnsttut, Det Kongege Teter og
Sttens Museum for Kunst.  2016 bev der endvdere nvendt resurser p udrbedese f
3 beretnnger om henhodsvs de regone TV 2-sttoners produktvtet, Kuturmnsterets
forvtnng f udvgte udodnngspuer og ndkøb p Kuturmnsterets omrde.
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NTERNATONALT SAMARBEDE

Internationalt samarbejde

INTERNATIONALE
BESØG

Rgsrevsonen hr  2016 hft
besøg f deegtoner fr føgende nde, som enten ønskede t f ndbk  vores erfrnger med specfkke emner eer
t høre mere om, hvordn v
generet øser vores opgver:
• Fnnd
Den fnske rgsrevson.
• Hond
Den hondske rgsrevson.
• ndonesen

Rigsrevisionens bidrag til udviklingen af internationale standarder for offentlig revision
Rgsrevsonen trdte  december tbge som formnd for NTOSA’s komté for professonee stndrder (PSC) efter 12 r p posten. NTOSA er rgsrevsonernes nterntone
smmensutnng, som sden 1953 hr skbt et forum for vdendeng, kpctetsopbygnng
og udvkng f stndrder for offentg revson.
NTOSA’s stndrdrbede hr fyttet sg gnske meget  de forøbne 12 r og orgnstonen kn nu tbyde sne medemmer – og e ndre med opgver nden for offentg revson – dgng t et sæt opdterede fundmente prncpper for offentg revson, som
e rgsrevsoner bør søge t eve op t, og t et kompet sæt revsonsstndrder for fnnse revson, urdsk-krtsk revson og forvtnngsrevson. Rgsrevsonens rbede
med stndrder  NTOSA er  øvrgt ogs den drekte rsg t, t v  Dnmrk nu hr fet
et het nyt sæt stndrder for offentg revson (SOR), som er nærmere omtt  fsnttet
Rgsrevsor hr ordet.

The nsttute of ntern
Audtors.
• Kn
Mnstry of Supervson.
• Kore
nsttutoner under det korenske ndenrgsmnsterum.
• Norge

At Rgsrevsonen træder tbge som formnd for PSC, betyder dog kke, t v trækker os
fudstændgt ud f nterntont smrbede. Det er vgtgt for os t detge  nterntone for og høre, hvordn ndre rgsrevsoner tcker nye udfordrnger, forsvrer ngreb
p deres ufhængghed, rbeder med revsonsstndrder og tpsser sg en omskfteg
verden. Den vden tføer perspektv t vores opfttese f vores egen roe som offentg
revsonsmyndghed og gver os nput t nytænknng.

Den norske rgsrevson.
• Vetnm
Vetnms Ntonforsmng.

Rigsrevisionen i spidsen for peer review af den amerikanske rigsrevision

Hvert 3. r ster den merknske rgsrevson – Government Accountbty Offce (GAO)
– op t en ekstern gennemgng f sne processer for kvtetsskrng f sne produkter, og
denne gng hr GAO bedt Rgsrevsonen om t ede peer revewet. De øvrge detgere 
proektet er Engnd, Fnnd og New Zend.

HVAD ER ET PEER
REVIEW?

Et peer revew er en ekstern
evuerng foretget f fgfæer –  dette tfæde ts f revsorer fr ndre rgsrevsoner.

At gennemføre et peer revew f GAO er en stor opgve. GAO beskæftger knp 3.000 medrbedere og udrbeder hvert r c. 900 rpporter f forskeg rt. Ae komtéer og underkomtéer etberet under USA’s ovgvende forsmng – Kongressen – kn nmode GAO
om t undersøge specfkke og ofte meget ktuee emner. Af resursemæssge og ndre
rsger kn kke e ønsker efterkommes, men b.. ford GAO  krft f sn størrese og
sne retoner t det potske v rder over en enorm vdensbnk, er mn ofte  stnd t
t evere de ønskede produkter med kort vrse.
V forventer, t vores detgese  dette peer revew v tføre os ny vden om kvtetsskrng og gve os nput t, hvordn v kn systemtsere vores rbede med kvtet ydergere.

PRODUKTON OG MÅLOPFYLDELSE

Produktion og målopfyldelse
Rgsrevsonens 5 resuttm for 2016 s sedes ud:

Produkton

27 beretnnger fgves t Sttsrevsorerne.

Devst opfydt
(25 beretnnger)

Beretnngen om revsonen f sttsregnskbet
fgves  september 2016.

Opfydt

Kvtet

Den fgge kvtet  beretnngerne vurderes som
tfredsstende f de eksterne evutorer.

Opfydt

Effekt

90 % f e udestende punkter  beretnngerne
sk være fsuttet nden for 3 kenderr.

Devst opfydt
(76 %)

Pnægnng og
koordnerng

Mndst 85 % f de revderede vrksomheder opever en tfredsstende pnægnng og koordnerng f Rgsrevsonens revsonsndsts (rsrevson og større undersøgeser).

Devst opfydt
(75 %)

Produktion
Beretninger

Hen over de seneste 10 r hr Rgsrevsonen forøget sn produkton f beretnnger gnske betydegt. V fgv 15 beretnnger  2006, 19  2009, 21  2012 og 25  2016, hvket
dog vr 2 færre end pngt. At v kke het nede met for 2016, skydes b.., t v 
2016 ukkede 6 forundersøgeser, som derfor kke bev t beretnnger. Forundersøgeserne hæper os med t f fkret, om probemstngen  en pngt undersøgese er reevnt, og/eer om der er tstrækkege dt t rdghed t t gennemføre en større undersøgese. Af og t vser det sg ogs  øbet f forundersøgesen, t det nsvrge mnsterum for nyg hr nnonceret eer værkst en række nttver p omrdet, som først
sk mpementeres og hve en chnce for t vrke, før det v gve menng, t v undersøger og vurderer mnsterets ndsts.
Rgsrevsonens undersøgeser gngsættes enten p egen eer p Sttsrevsorernes fornednng. 5 f vores undersøgeser  2016 er udsprunget f rsrevsonen:
•

Kuturmnsterets forvtnng f udvgte udodnngspuer

•
•

Lønforhod  sevstændge offentge vrksomheder
Voksenuddnnesescentrenes dmnstrtons- og ønudgfter

•
•

Styrng f t-skkerhed hos t-everndører
Forsvrsmnsterets effektvsernger.
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PRODUKTON OG MÅLOPFYLDELSE

Beretning om revisionen af statsregnskabet

Rgsrevsonen hr de senere r rbedet p t fsutte revsonen hurtgere og fgve fere revsonsresutter t Sttsrevsorerne.  2016 fgv v beretnngen om revsonen f
sttsregnskbet  september, hvket vr smme mned som  2015, men 1 mned tdgere end  2014 og 2 mneder tdgere end  2013.
Beretnngen om revsonen f sttsregnskbet sker sg ud fr vores øvrge beretnnger.
 beretnngen smer v de væsentgste resutter fr rsrevsonen, som tsmmen dnner grundg for vores erkærng om resuttet f revsonen f sttsregnskbet.  2016
konkuderede v  erkærngen, t sttsregnskbet for 2015 smet set vr rgtgt, dvs. uden
væsentge fe og mnger. Desuden bekræftede v, t stten  e væsentge henseender hvde etberet forretnngsgnge og nterne kontroer, der understøttede overhodese f bevngerne og sttens regnskbsreger. Sttens vrksomheder hvde  2015 udgfter p 684,1 m. kr. og ndtægter p 712,5 m. kr. Overskuddet p sttens regnskb vr
28,4 m. kr.
Beretnngen ndehoder ogs en erkærng om forvtnngen f EU-mder  Dnmrk og resutterne f noge f vores tværgende revsoner.  2016 vr temerne for dsse:
•

unversteternes udbetng f store engngsbeøb t deres nstte

•

6 vrksomheders ognng og overvgnng f dtktvtet som ed  deres t-skkerhed.

Kvalitet

Kvteten f vores beretnnger mes ved den fste, rge eksterne evuerng f vores
beretnnger.  ghed med tdgere r hr et pne bestende f 5 professorer fr henhodsvs CBS, Københvns Unverstet, Aborg Unverstet og Arhus Unverstet vurderet kvteten f det fgge ndhod  e vores beretnnger. Evutorerne hr b.. set p smmenhængen meem beretnngernes form, deform og nyser smt p smmenhængen meem nyse og konkuson. Ae 5 evutorer konkuderede, t det fgge ndhod
vr tfredsstende.

Effekt

Vores resuttkrv om effekt dsker sg fr de øvrge ved, t vores ndfydese p mopfydesen er noget begrænset. V forventer, t vores nbefnger og den krtk, som reses
f Sttsrevsorerne  deres bemærknnger t beretnngerne, udøser noge ttg  de berørte mnsterer. P grund f probemernes – og kke mndst øsnngernes – kompekstet
er det mdertd kke td mugt t fsutte e udestender punkter  vores beretnnger
nden for vores m p 3 r. Resuttet for 2016 vr 76 %, hvket er en forbedrng  forhod
t 2015, hvor v kun nede op p 65 %, men v er dog stdg et stykke fr de 90 %. Det tætteste, v hr været p t opfyde effektmet de seneste 10 r, vr  2009, hvor 87 % f
e nbefnger og krtske bemærknnger vr bevet dresseret t rgsrevsors tfredshed nden for de 3 r.

PRODUKTON OG MÅLOPFYLDELSE

Planlægning og koordinering

Nr v besøger vrksomhederne  forbndese med rsrevsonen og de større undersøgeser, kn v næppe undg t bve opfttet som en forstyrrese. V gør nturgvs vores
bedste for kke t beste de enkete vrksomheder unødgt ved t pnægge og koordnere vores besøg og forespørgser om dt bedst mugt. For 2016 hvde v st os som
m, t mndst 85 % f de revderede vrksomheder skue opeve vores pnægnng og
koordnerng f revsonen som tfredsstende eer meget tfredsstende.  Rmbøs
undersøgese f de revderedes syn p Rgsrevsonen vr det mdertd kun 75 % f vrksomhederne, der mente, t vores pnægnng og koordnerng f revsonen vr tfredsstende (59 %) eer meget tfredsstende (16 %). Resuttkrvet er derfor kun devst
opfydt.
Bg 1 vser en oversgt over de 25 beretnnger, v fgv  2016. Ae vores beretnnger
gger p bde Sttsrevsorernes og Rgsrevsonens hemmesde.
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RGSREVSONENS STRATEG

Rigsrevisionens strategi
Vores strteg for 2015-2017 er beskrevet p www.rgsrevsonen.dk.
Ud over et ønske om t øge gennemsgskrften f vores revson ved t gøre vores rpporter mere ktuee og rpportere fere resutter t Sttsrevsorerne omftter vores
strteg ogs noge omrder, som v hr ønsket t fokusere særgt p  vores revson:
•

Konsekvenserne f den offentge ndsts for borgere og vrksomheder

•
•

Smmenhængende ndstser og tværgende opgveøsnng  den offentge sektor
Effekten f reformer

•
•

Dgtserngen f den offentge sektor
God tskudsforvtnng.

Fguren nedenfor vser, hvordn vores beretnnger fordeer sg p dsse 5 ndstsomrder.
Det sk nævnes, t en beretnng kn omhnde fere ndstsomrder.

BERETNNGER AFGVET  2016 FORDELT PÅ PRORTEREDE NDSATSOMRÅDER
BERETNINGER OM
KONSEKVENSERNE AF
DEN OFFENTLIGE INDSATS FOR BORGERE OG
VIRKSOMHEDER
• Skttenkestyresens sgs-

behndngstder og produk-

Konsekvenserne af den
offentlige indsats for borgere
og virksomheder
34 %

Andet
19 %

God tilskudsforvaltning
9%

tvtet
• ndstsen over for ptenter
med herneskde
• regonernes styrng f mbunt behndng f voksne
ptenter med psykske -

Digitaliseringen af
den offentlige sektor
9%

Effekten
af reformer
16 %

Sammenhængende indsatser
og tværgående opgaveløsning
i den offentlige sektor
13 %

deser.
Note: Opgøresen omftter 24 beretnnger (beretnngen om revsonen f sttsregnskbet er kke medtget).

RGSREVSONENS STRATEG

Som det fremgr f fguren, hr v  2016 sær fokuseret p ndstsomrdet Konsekvenserne f den offentge ndsts for borgere og vrksomheder (34 %), men ogs Effekten f
reformer (16 %) og Smmenhængende ndstser og tværgende opgveøsnng  den offentge sektor (13 %) hr fet en de opmærksomhed  vores beretnnger. 19 % f vores
beretnnger hr omhndet emner, der kke er reteret t de prorterede ndstsomrder,
fx offentge ndkøb, større nægsproekter og produktvteten f forskege offentge
vrksomheder.
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FORVENTNNGER TL 2017

Forventninger til 2017
2 f de 5 resuttkrv, som v rbeder med  2017, er nye: nedsættesen f et rdgvende
udvg og en ny, smet strteg for revsonen f sttsregnskbet (de yseb crker).

RESULTATKRAV 2017

Vi nedsætter et
rådgivende udvalg til
at sikre tættere dialog
med dem, vi reviderer

Den faglige kvalitet i
beretningerne bliver
vurderet til at være
tilfredsstillende af de
eksterne faglige
evaluatorer

90 % af de
udestående punkter
i beretningerne skal
være afsluttet inden
for 3 kalenderår, efter
beretningerne er
afgivet, dvs. at rigsrevisor har fundet
ministerens tiltag
tilfredsstillende

Rigsrevisionens
resultatkrav
2017

Vi afgiver beretningen
om revisionen af
statsregnskabet
for 2016 til
Statsrevisorernes
møde i august 2017

Vi reviderer på
baggrund af en ny,
samlet strategi for
revisionen af
statsregnskabet

Rådgivende udvalg

Som tdgere nævnt hr Rgsrevsonen besuttet t nedsætte et rdgvende udvg som
en de f opføgnngen p undersøgesen f de revderedes syn p Rgsrevsonen. Udvget er ttænkt roen som sprrngsprtner  reton t Rgsrevsonens strtegske udfordrnger og forventes t omftte repræsentnter fr de revderede nsttutoner, eksterne
eksperter og eventuet en repræsentnt fr en nden (nordsk) rgsrevson. Rgsrevsor
Lone Strøm bver formnd for udvget.

FORVENTNNGER TL 2017

Revision på baggrund af en ny, samlet strategi for revisionen af statsregnskabet

Rgsrevsonen sk  2017 udrbede en ny, smet strteg for revsonen f sttsregnskbet for 2017. Dette resuttkrv sk være med t t skre, t v fr mpementeret de
nye stndrder for offentg revson (SOR), som trdte  krft den 1. nur 2017. Det er
vgtgt for os, t de 7 nye stndrder mpementeres og nvendes fudt ud  hee orgnstonen, og ét f krvene  de nye stndrder t revsonen f sttsregnskbet er, t der foregger en smet strteg for denne revson. Rgsrevsonen hr hdt hft forskege destrteger og veednnger for revsonen f sttsregnskbet, men kke en smet strteg.

Beretningen om revisionen af statsregnskabet afgives i august

Dette resuttm er kke nyt, men mrkerer sdste ed  en særg ndsts  Rgsrevsonens
strteg for 2015-2017 om, t v fsutter revsonen f sttsregnskbet s tdgt p ret
som mugt, s Foketnget hurtgere kn nvende revsonsresutterne. Revsonen f
sttsregnskbet frpporteres t Sttsrevsorerne  beretnngen om revsonen f sttsregnskbet. Gennem mnge r hr v fgvet beretnngen  november, men  de seneste
r hr v fremrykket beretnngen, og  2017 regner v med t kunne fgve beretnngen t
Sttsrevsorerne  ugust.
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REVSONSPLANEN FOR 2017

Revisionsplanen for 2017
Rgsrevsonen udrbeder hvert r en pn for rsrevsonen og de større undersøgeser. Af
forskege rsger undergr pnen  øbet f ret en de ændrnger. V modtger mske
nye nmodnnger om undersøgeser fr Sttsrevsorerne, vores øbende revson vser resutter, som bør føges op umddebrt, eer en forundersøgese vser, t der kke er grundg for t gngsætte en pngt større undersøgese.
Rgsrevsonens pn for revsonen  2017 s  nur 2017 sedes ud:

Årsrevision

Rgsrevsonens rsrevson tretteægges, s v kn fgve en erkærng om det smede
sttsregnskb og erkærnger om hvert enket mnsterums bdrg t sttsregnskbet.
Erkærngerne omftter bevnger vedrørende 257 sttsge vrksomheder.

Større undersøgelser

V forventer t fgve 28 beretnnger t Sttsrevsorerne  2017 ud over beretnngen om
revsonen f sttsregnskbet. Undersøgeserne forventer v t fordee p føgende emner
 overensstemmese med vores prorterede strtegske ndstsomrder:

PRORTEREDE NDSATSOMRÅDER  2017

Andet
12 %

Konsekvenserne af den
offentlige indsats for borgere
og virksomheder
23 %

God tilskudsforvaltning
9%

Digitaliseringen af
den offentlige sektor
29 %

Sammenhængende indsatser
og tværgående opgaveløsning
i den offentlige sektor
18 %
Effekten
af reformer
9%
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MEDARBEDERNE  TAL

Medarbejderne i tal

Persone

2013

2014

2015

2016

261

253

254

254

622.580 kr.

622.609 kr.

627.790 kr.

620.695 kr.

80 %

77 %

80 %

81 %

Sygefrvær pr. medrbeder  gennemsnt

6,0 dge

5,3 dge

6,7 dge

5,2 dge

Sygefrvær renset for ngtdssygdom

3,8 dge

3,8 dge

5,8 dge

4,1 dge

9,8 %

12,3 %

Årsværksforbrug
Lønudgft pr. rsværk (2016-prser)
Personeudgfternes nde f de ordnære drftsudgfter
korrgeret for engngsomkostnnger t renoverngsproektet

Personeomsætnng

Kønsfordeng utmo ret

2015

2016

Kvnder

Mænd

Kvnder

Mænd

Medrbedere

53 %

47 %

54 %

46 %

Ledere

46 %

54 %

48 %

52 %

Ae nstte

52 %

48 %

53 %

47 %

Note:  nt rsværk ndgr en kontorchef, som er udsttoneret hos NATO  Bruxees.

Som det fremgr f tbeen, er der kke de store udsvng  hverken rsværksforbrug eer
ønomkostnnger set over de seneste 3 r. Besutnngen om t opsge § 9-fterne pr.
1. september 2016 v mdertd medføre en stgnng  ntet f medrbedere, d Rgsrevsonen nu sev sk udføre det rbede, som tdgere bev udført f de nterne revsorer. Vores bevng for 2016 og frem er derfor bevet øget med 20 rsværk. Rekrutterngen f 20 nye medrbedere t t udføre dette rbede gk  gng umddebrt efter opsgesen f fterne med de nterne revsorer. mdertd hr større mobtet p rbedsmrkedet vnskeggort rekrutterngen, som derfor hr tget ængere td end forventet og v
strække sg nd  2017. Vores fsthodese f medrbederne er ogs pvrket f, t efterspørgsen efter kvfceret rbedskrft gen er for opdgende, og  sdste hvde f
2016 vgte fere medrbedere end normt t søge nye udfordrnger uden for Rgsrevsonen. Årsværksforbruget  2016 er derfor p smme nveu som  2015.
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Sygefravær og personaleomsætning

Sygefrværet er fdet fr 6,7 dge  2015 t 5,2 dge  2016  gennemsnt pr. medrbeder.
Rgsrevsonen værkstte en række nttver  un 2016 for t reducere sygefrværet
og hr b.. styrket edesesnformtonen om sygefrværets omfng og fordeng og opføgnngen p sygemedte medrbedere. Herudover hr en trvses- og edermng bndt
medrbederne gvet os nyttg vden om omfnget f rbedsreteret sygefrvær, der ogs hr bdrget t t forbedre sttstkken.
Den generet større mobtet p det dnske rbedsmrked fspees ogs  Rgsrevsonens
personeomsætnng, som er steget fr 9,8 %  2015 t 12,3 %  2016. T smmengnng
er personeomsætnngen  stten som hehed 13,9 % og  deprtementerne 19,9 %.

Personalesammensætning

Personesmmensætnngen hr ændret sg dt sden 2015. Andeen f kdemkere og
edere er steget fr c. 81 % t 84 %, mens ndeen f cvøkonomer er fdet med 1 procentpont. Andeen f kontoruddnnede, hvorf størstedeen er nst  støttefunktoner,
er fdet med c. 2 procentpont. Ændrngen  personesmmensætnngen føger Rgsrevsonens strteg om t nvende et stgende nt resurser p revsonsopgverne.

PERSONALESAMMENSÆTNNG ULTMO 2016

Betjente og studenter
4%
Kontoruddannede
9%
Civiløkonomer
3%

Akademikere inkl. ledere
84 %

ØKONOMSKE RESULTATER

Økonomiske resultater
Rgsrevsonens smede resutt  2016 vser et underskud p 10,2 mo. kr. mod et overskud p 6,6 mo. kr.  2015. Underskuddet  2016 skydes den pngte renoverng f kontorokerne  Sct. Annæ Pæ, som Rgsrevsonen hr spret op t gennem vdereførese
f overskud fr tdgere r.
Underskuddet  2016 bestr f et overskud p ønsumsrmmen p 5,2 mo. kr. og et underskud p drften p 15,4 mo. kr.  underskuddet p drften ndgr Rgsrevsonens ndtægtsdækkede vrksomhed, der  2016 udvste et overskud p 0,2 mo. kr., som er genereret p
bggrund f de smede revsonsndtægter p 5,1 mo. kr.
Overskuddet p ønsumsrmmen skydes b.., t den øgede efterspørgse efter kvfceret rbedskrft hr gvet Rgsrevsonen udfordrnger med t rekruttere medrbedere t
de 20 nye stnger, som Rgsrevsonen pr. 1. september 2016 hr fet bevng t t oprette  forbndese med opsgesen f § 9-fterne. Dette ndebærer, t det kke hr været
mugt for os t nvende det fude bevngsbeøb for 2016, og v fgver derfor 3 mo. kr.
p tægsbevngen for 2017. Det sk bemærkes, t v forventer t besætte e de bevgede stnger  øbet f 2017.
Underskuddet p drften p 15,4 mo. kr. skydes omkostnnger t renoverngen f Rgsrevsonens oker, som bev st  gng  begyndesen f 2016, og som forventes fsuttet 
sommeren 2017. Omkostnngerne t proektet  2016 dækkes f det opsprede drftsoverskud p 30,3 mo. kr. fr tdgere r. Herefter vdereføres 14,8 mo. kr., som sk nvendes
t t dække de omkostnnger, som renoverngsproektet forventes t generere  2017.
Rgsrevsonen hr sden 2015 hft et sevstændgt regnskb for ndtægtsdækket vrksomhed.  2015 vste den ndtægtsdækkede vrksomhed et underskud p 1,5 mo. kr., som bev
vendt t et overskud p 0,2 mo. kr.  2016. Denne postve udvkng forventes t fortsætte og føre t, t det kkumuerede underskud udgnes over de nærmeste r.

Enhedsomkostninger

For t gøre det mugt t smmengne resutterne for 2016 med tdgere r er de efterføgende opgøreser f enhedsomkostnnger for Rgsrevsonens produkter renset for engngsomkostnnger t renoverngsproektet.
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ØKONOMSKE RESULTATER

Lønomkostnngerne er fordet p bggrund f tdsregstrerng og medrbedernes tmeomkostnng, som ogs omftter medrbedernes reserede frvær  2016. Lønomkostnnger,
hvor medrbedernes tmer er nvendt drekte p et produkt, fordees først p dsse produkter. Øvrge ønomkostnnger fordees herefter forhodsvst p de produkter, som de vedrører,
p bggrund f de smede, drekte fordete omkostnnger. Omkostnnger vedrørende øvrg
drft fordees forhodsmæssgt p e produkter p bggrund f de smede, fordete ønomkostnnger. De beregnede enhedsomkostnnger for tdgere r er fremskrevet t 2016prser.

OMKOSTNNGER TL BERETNNGEN OM REVSONEN AF STATSREGNSKABET
Kr.
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
2013

2014

2015

2016

Omkostnngerne t beretnngen om revsonen f sttsregnskbet er vere  2016 end 
2015. Det skydes prmært, t beretnngen  2016 kun omfttede 2 tværgende bdrg
mod 3  2015.

ENHEDSOMKOSTNNGER FOR ÅRSREVSON PR. MNSTEROMRÅDE
Kr.
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
2013

2014

2015

2016

ØKONOMSKE RESULTATER

De gennemsntge enhedsomkostnnger for rsrevson pr. mnsteromrde er 6,6 mo. kr.
 2016, hvket er høere end  tdgere r. Stgnngen skydes, t sttsregnskbet  2016
omftter 18 mnsterer mod 20  2015. Der er sedes færre mnsterer, men den smede revsonsopgve er uforndret.

ENHEDSOMKOSTNNGER FOR ØVRGE BERETNNGER
Kr.
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2013

2014

2015

2016

 2016 fgv Rgsrevsonen 25 beretnnger t Sttsrevsorerne, hvket er 2 færre end pngt. De smede omkostnnger pr. beretnng hr været mrgnt fdende sden 2013 og
er  2016 c. 190.000 kr. vere end  2015.

ENHEDSOMKOSTNNGER FOR NOTATER
Kr.
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
2013

2014

2015

2016

Enhedsomkostnngerne for notter er  2016 p c. 100.000 kr. pr. nott. Det er dt høere
end  2015, men vere end  2013 og 2014. Antet f notter vrerer meget meem rene. Det skydes, t størstedeen f notterne er opføgnng p tdgere beretnngssger og
kun udrbedes, hvs der er sket fgørende nyt  en sg, eer en sg kn fsuttes.
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ÅRSREGNSKAB OG REVSON

Årsregnskab og revision
RIGSREVISIONENS ÅRSREGNSKAB FOR 2016
RESULTATOPGØRELSE
(1.000 kr.)

Note

Regnskbsret
2015

kke-revderet
budget 2016

Regnskbsret
2016

kke-revderet
budget 2017

202.100

203.500

207.300

214.600

4.288

5.800

5.052

5.300

206.388

209.300

212.352

219.900

14.712

15.200

14.397

14.800

OMKOSTNNGSREGNSKAB:
Ordnære drftsndtægter:
ndtægtsført nettobevng
ndtægter ved revson

4

Ordnære drftsndtægter  t
Ordnære drftsomkostnnger:
Husee
Personeomkostnnger:
Lønnnger
Pensonsbdrg

10

Lønrefuson
Andre personeomkostnnger
Personeomkostnnger  t

132.917

21.939

22.077

÷2.176

÷1.969

3.039
7

Andre ordnære drftsomkostnnger
Afskrvnnger

131.179

2/3

941

153.980

155.600

153.965

166.200

24.450

43.600

47.302

44.900

381

100

504

800

Lønnnger uden for ønsumsoft

4

4.370

4.000

3.691

3.700

Andre ordnære drftsomkostnnger

4

1.385

1.300

1.170

1.200

199.278

219.800

221.029

231.600

7.110

÷10.500

÷8.677

÷11.700

473

1.470

1.458

1.200

Ordnære drftsomkostnnger  t
Resutt f ordnær drft
nterne sttsge overførsesudgfter
Fnnsee omkostnnger
Årets nettoresutt efter omkostnngsprncpper

19

30

56

100

6.618

÷12.000

÷10.191

÷13.000

6.618

÷12.000

÷10.191

÷13.000

31.887

19.887

21.696

8.696

6.400

6.800

6.800

6.900
2.200

Resuttdsponerng:
Årets overskud/underskud
Akkumueret overskud

8

RGSREVSONENS PENSONSREGNSKAB:
Nettobevng
ndtægter (tenestemndspensonsbdrg)

2.114

2.200

2.102

Udgfter (pensoner m.m.)

8.528

9.000

8.394

9.100

Rgsrevsonens pensonsregnskb  t

6.414

6.800

6.292

6.900

÷14

0

508

0

Årets nettoresutt efter udgftsbseret regnskb

10
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ÅRSREGNSKAB OG REVSON

BALANCE
(1.000 kr.)

Note

31. december 2015

31. december 2016

Færdggorte udvkngsproekter

0

0

Erhvervede koncessoner, ptenter, censer mv.

0

0

0

0

AKTVER:
Anægsktver:
mmteree nægsktver:

mmteree nægsktver  t

2

Mteree nægsktver:
ndretnng f eede oker

0

1.082

744

3.011

3

744

4.094

9

3.378

3.378

4.122

7.472

2.747

5.485

662

0

Uforrentet konto

34.634

39.129

Fnnserngskonto

35.806

25.456

Lkvde behodnnger  t

70.440

64.585

Omsætnngsktver  t

73.849

70.070

Aktver  t

77.971

77.542

nventr og t-udstyr
Mteree nægsktver  t
Fnnsee nægsktver:
Sttsforskrvnng
Anægsktver  t
Omsætnngsktver:
Tgodehvender (nk. forudbette og skydge ønnnger)
Tgodehvender, Rgsrevsonens pensonsregnskb
(nk. forudbette pensoner)
Lkvde behodnnger:

PASSVER:
Egenkpt:
Regueret egenkpt (strtkpt)

9

Overført overskud
Egenkpt, pensoner

3.378

3.378

31.887

21.696

÷165

÷153

35.100

24.921

5

5.557

2.602

6

169

2.530

169

2.530

Leverndører f vrer og tenesteydeser

8.226

12.714

Anden kortfrstet gæd

2.500

9.183

Egenkpt  t
Henstte forpgteser
Lngfrstede gædsforpgteser:
Lngfrstet gæd
Lngfrstede gædsforpgteser  t
Kortfrstede gædsforpgteser:

Anden kortfrstet gæd, Rgsrevsonens pensonsregnskb
Skydge ferepenge og skydgt overrbede mv.
Kortfrstede gædsforpgteser  t
Pssver  t
Anvendt regnskbsprkss
Pensonsforpgteser

1
10

827

153

25.592

25.439

37.145

47.489

77.971

77.542
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Noter til årsregnskabet
Note 1. Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskbet er fgt  overensstemmese med de regnskbsbestemmeser, der gæder for Rgsrevsonen. Regnskbet for Rgsrevsonen (drftsbevng) er omkostnngsbseret, mens Rgsrevsonens pensonsregnskb (nden bevng) er udgftsbseret med en vs perodserng. Den nvendte prkss føger prncpperne for tsvrende sttsge bevnger.
Den nvendte regnskbsprkss er den smme som sdste r.
Regnskbsperoden er fnnsret. Udgngspunktet for resuttopgøresen for Rgsrevsonen er, t ndtægter resuttføres p det tdspunkt, de optenes, og omkostnnger resuttføres p det tdspunkt, de forbruges. Forbrugsprncppet er dog kombneret med retserhvervesesprncppet, nr der er te om vrer, som kke gerføres, og drftsmtere, som kke ktveres.  bncen vses en opgørese f Rgsrevsonens smede ktver og pssver.
Omkostnngerne perodseres herefter som føger:
• Lønsumsudgfter resuttføres øbende,  tkt med t rbedet udføres.
• Hensætteser t fere og optent overrbede resuttføres én gng rgt.
• Vrer og tenesteydeser, hvor forbrug sker  smme fnnsr nden for 12 mneder fr everng eer rbedets udførese, resuttføres ved everng eer ved rbedets udførese.
• Mteree og mmteree ktver fskrves over den forventede evetd, som fhænggt f ktvet er 310 r. Kun ktver over 50.000 kr. ktveres.
• For forpgteser, der kke vedrører everng f vrer og tenesteydeser, regstreres en hensættese eer
en kortfrstet gædspost, nr en forpgtende begvenhed er ndtruffet, og forpgtesen er sndsyng og
kn opgøres.
ndtægter resuttføres, nr en everng f tenesteydeser hr fundet sted, og der er erhvervet en urdsk
ret t t modtge betng.
Henstte forpgteser vedrører stndsættese f eede oker, som efter kontrkten sk feveres  vedgehodt stnd ved en eventue opsgese, og forventede udgfter t frtrædesesfter, der er ndget  regnskbsret med fktsk frtrædese  et efterføgende r.
Løbende ktuee pensonsudbetnger t tenestemænd udgftsføres p resuttopgøresen for Rgsrevsonens pensonsregnskb. Der foretges kke hensætteser t fremtdge udbetnger f pensonsydeser p
bncen. Dog bestes ønsummen for Rgsrevsonen med omkostnnger svrende t et teknsk pensonsbdrg.
Det øbende teknske pensonsbdrg udgør 15 % f den pensonsgvende øn. For stnger, som er nybest
efter 1. ugust 2005 eer senere, er stsen 20,3 % f den pensonsgvende øn. Pensonsbdrget udgorde
2,1 mo. kr.  2016 (2,1 mo. kr.  2015).
Rgsrevsonen nvender dt fr Nvson Stt/SKS ved udrbedesen f det fgte fnnsee regnskb.
Der kn  regnskbsopstngerne være enkete frundngsdfferencer.
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Note 2. Immaterielle anlægsaktiver

(1.000 kr.)

Erhvervede
koncessoner,
ptenter, censer mv.

mmteree
nægsktver
 t

511

511

Kostprs, prmo
Årets tgng

0

0

Årets fgng

÷511

÷511

Kostprs pr. 31. december 2016

0

0

Akkumuerede fskrvnnger pr. 31. december 2016

0

0

Regnskbsmæssg værd pr. 31. december 2016

0

0

Årets fskrvnnger

0

0

Rgsrevsonens mmteree nægsktver udgøres prmært f censer.

Note 3. Materielle anlægsaktiver

(1.000 kr.)

ndretnng f
eede oker

nventr og
t-udstyr

Mteree
nægsktver
 t

Kostprs, prmo

4.315

3.962

8.277

Årets tgng

1.095

2.758

3.853

Årets fgng

÷284

÷440

÷725

5.126

6.279

11.405

Akkumuerede fskrvnnger
pr. 31. december 2016

÷4.043

÷3.268

÷7.311

Regnskbsmæssg værd
pr. 31. december 2016

1.082

3.011

4.094

÷13

÷491

÷504

Kostprs pr. 31. december 2016

Årets fskrvnnger

Rgsrevsonens mteree nægsktver udgøres prmært f t-mtere.
Anægsktverne vedrørende ndretnng f eede oker er nsttoner, som Rgsrevsonen hr bekostet,
 Sct. Annæ Pæ, hvor Rgsrevsonen bor t ee.
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Note 4. Indtægtsdækket virksomhed

(1.000 kr.)

Forbrug
2016

Bevng
2016

Årets fvgese
2016

Prmo
2016

Akkumueret
resutt  t

Lønnnger uden for ønsumsoft

3.691

3.000

÷691

÷1.370

÷2.061

Andre ordnære drftsomkostnnger

1.170

1.000

÷170

÷385

÷555

Udgfter

4.861

4.000

÷861

÷1.755

÷2.616

÷5.052

÷4.000

1.052

288

1.340

191

0

191

÷1.467

÷1.277

ndtægter ved revson
 t

Årets resutt er et overskud p 191 t.kr. Det kkumuerede underskud er herefter p 1.277 t.kr. Underskuddet ndgr  det smede resutt for hovedkonto 03.31.11. Rgsrevsonen. Underskuddet forventes udgnet
nden for de nærmeste r.

Note 5. Hensatte forpligtelser

Rgsrevsonen hr  regnskbet utmo 2015 henst 2,6 mo. kr. t reetberng f eede oker ved en eventue feverng t Bygnngsstyresen. Rgsrevsonen er  gng med et renoverngsproekt. Utmo 2016 hr
Rgsrevsonen renoveret 55 % f det eede re. Dsse 55 % nses nu for t være  s god stnd, t de v
kunne feveres uden ydergere omkostnnger. Der sk herefter hensættes t reetberng f 45 % f reet nk. 4. s, som kke sk renoveres, men feveres, nr renoverngsproektet er overstet. Utmo 2016 er
hensættesen herefter p  t 1,2 mo. kr.
Rgsrevsonen hr ydergere henst forventede udgfter t frtrædesesfter. Hensættesen vedrører
frtrædesesfter med frtstede medrbedere, der er ndget  2016 med udbetng  2017. Frtrædeserne er  2016 resuttført p ønkontoen og modposteret p hensætteseskontoen. Utmo 2016 er hensættesen hert p  t 1,4 mo. kr.

Note 6. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

Rgsrevsonen hr mnedsvst fskrevet nægsktver og foretget de derf føgende kvdtetsmæssge
omfytnnger p de thørende SKB-bnkkont. Afskrvnng og nskffese f nægsktver for december er
kvdtetsmæssgt omfyttet p SKB-bnkkontoen ”Lngfrstet gæd”  nur 2017. Rgsrevsonen hr som
forudst  kvdtetsordnngen regueret den uforrentede SKB-bnkkonto  februr 2017, s sdoen modsvrer de opgorte nettoforpgteser (henstte forpgteser, omsætnngsktver, kortfrstede gædsforpgteser og overført overskud) pr. 31. december 2016.

UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN
(1.000 kr.)

Regnskbsret 2016

Sum f mmteree og mteree nægsktver

4.094

Lnermme

7.500

Udnyttesesgrd

54,6 %
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Note 7. Opfølgning på lønsumsloft

(1.000 kr.)

Akkumueret
opsprng
prmo 2016

Regnskbsret
2016

Akkumueret
opsprng
utmo 2016

Overført godkendese
fr Foketnget
Lønsumsoft

159.200

Lønforbrug

153.965

Forske

1.636

5.235

6.871

Rgsrevsonen er  ghed med sttsnsttutoner bundet f et ønsumsoft. Rgsrevsonens personeomkostnnger sk hode sg nden for den rmme, der er udmedt p fnnsoven og tægsbevngen for 2016. Rgsrevsonen kn dog overskrde rmmen med et beøb, der efter godkendese fr Foketnget er overført fr tdgere r, hvor Rgsrevsonen kke hr udnyttet ønsumsbevngen fudt ud.
Rgsrevsonen hr  2016 et mndreforbrug p ønsumsrmmen p 5,2 mo. kr., der tægges det vdereførte
overskud fr tdgere r. Rgsrevsonen hr herefter et kkumueret overskud t fremtdge overskrdeser
f ønsumsoftet p 6,9 mo. kr.

Note 8. Bevillingsregnskabet

(Mo. kr.)

Regnskbsret
2015

kke-revderet
budget 2016

Regnskbsret
2016

202,1

203,5

4,3

5,8

199,8
6,6

Nettoudgftsbevng
ndtægter
Udgfter
Årets resutt

Forske
2016

kke-revderet
budget 2017

FL/TB
2017

207,3

3,8

214,6

214,6

5,1

÷0,7

5,3

4,8

221,3

222,5

÷1,2

232,9

219,4

÷12,0

÷10,2

1,8

÷13,0

0,0

Opgørese f kkumueret resutt:
Akkumueret overskud prmo 2016
Årets resutt
Akkumueret overskud t vdereførese utmo dette r

31,9
÷10,2
21,7

Rgsrevsonen hr  2016 et underskud p 10,2 mo. kr. Underskuddet frtrækkes det vdereførte overskud
fr tdgere r. Rgsrevsonen hr et mndreforbrug p ønsumsrmmen p 5,2 mo. kr. og et pngt merforbrug p øvrg drft p 15,4 mo. kr.
Besutnngen om t opsge § 9-fterne pr. 1. september 2016 udøste en ekstrbevng p 20 rsværk for
2016 og frem. Rekrutterngen f 20 nye medrbedere t t vretge de opgver, som tdgere bev udført
f deprtementernes nterne revsorer, hr mdertd vst sg t tge ængere td end forventet. Rgsrevsonen nvendte derfor kke den fude bevng for 2016 og fgver sedes 3 mo. kr. p tægsbevngen for
2017.
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Rgsrevsonens tægsbevng for 2017 er herudover pvrket f en usterng  forbndese med bortfd f
en forventet huseebesprese, som p fornednng f Bygnngsstyresen bev ndrbedet  fnnsoven for
2017. Der vr mdertd en fe  Bygnngsstyresens beregnng, som ndebærer, t Rgsrevsonens husee
geve kke bver reduceret. Tægsbevngen for 2017 er derfor bevet forøget med 0,4 mo. kr.
Rgsrevsonen forventer p bggrund f de budgetterede ktvteter  2017 et pngt merforbrug p 13 mo.
kr. t den gngværende renoverng f Rgsrevsonens oker, der forventes fsuttet  øbet f sommeren
2017. Merforbruget frtrækkes det vdereførte overskud p øvrg drft fr tdgere r.

Note 9. Statsforskrivning og reguleret egenkapital (startkapital)

Den reguerede egenkpt (strtkpt) er den kpt, som stten hr skudt nd  Rgsrevsonen. Modposten p bncen t den reguerede egenkpt er en sttsforskrvnng. Værden f den reguerede egenkpt og dermed ogs sttsforskrvnngen svrer t udsvngsgrænsen for Rgsrevsonens kkumuerede underskud. Sttsforskrvnngen er oprndegt beregnet som 2 % f bruttoudgften for 2006.

Note 10. Pensionsforpligtelser

(Mo. kr.)
Pensonsforpgteser

Pr. 31. december 2015

Pr. 31. december 2016

203,8

203,1

Rgsrevsonens smede kptværd f de optente pensonsforpgteser t nuværende tenestemænd og
t tenestemndspensonster udgorde 203,1 mo. kr. pr. 31. december 2016. Pr. 31. december 2015 udgorde pensonsforpgteserne 203,8 mo. kr. Rgsrevsonen hr fet beregnet, t den kturmæssge rge tvækst  værden f den optente penson for de tenestegørende og opstte tenestemænd udgør 2 mo. kr.
(nveu 31. december 2016).
Der er  modeen tget høde for tbgetræknngsreformen og den dermed forbundne senere tbgetræknngsder. Det er forudst, t pensonsderen er 3 r før fokepensonsderen  henhod t ov om soc
penson. Derudover er der tget høde for regerne for frdrg  pensonen ved pensonerng før fokepensonsderen, det det des fhænger f, om mn er født før eer efter den 1. nur 1959, des om mn er nst
før eer efter den 1. nur 2007. Den rge tvækst svrer t en gennemsntg bdrgsprocent f den pensonsgvende øn p 32,3 %.  den gennemsntge bdrgsprocent er den rge tvækst og ønnngerne vægtet  forhod t den forventede perode, hvor tvæksten sker. Der er  beregnngen nvendt en rerente p
2 % p.. Forpgteserne er opgort med evetdsforudsætnnger svrende t befoknngens, og hvor ogs den
forventede evetdsforbedrng er ndregnet. De forventede evetdsforudsætnnger er  overensstemmese
med Fnnstsynets evetdsmode, som tger høde for den fremtdge forøgese f mddeevetden. Der
tges hensyn t køn og der. Modeen er en brnchekonform kturmæssg evetdsmode beregnet f Fnnstsynet p bggrund f observerede dt. De øvrge eementer  beregnngerne og kptserngsprncpperne er tget fr G82-grundget.
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LEDELSESPÅTEGNING
Rgsrevsonens edese hr dgs dto fgt rsrpport med rsregnskb for 2016 for
hovedkonto 03.31.11. Rgsrevsonen og underkonto 03.41.01.60. Rgsrevsonens pensoner. Årsregnskbet er fgt  overensstemmese med de regnskbsbestemmeser, der gæder for Rgsrevsonen, og ndgr som en ntegreret de f Foketngets rsregnskb.
Det tkendegves hermed:
•

•

t rsrpporten er rgtg, dvs. kke ndehoder væsentge fenformtoner eer udedeser, herunder t mopstngen og mrpporterngen  rsrpporten er fydestgørende
t de dspostoner, som er omfttet f regnskbsfæggesen, er  overensstemmese
med meddete bevnger, ove og ndre forskrfter smt med ndgede fter og sædvng prkss

•

t der er etberet forretnngsgnge, som skrer en økonomsk hensgtsmæssg forvtnng f de mder, der er fgt regnskb for.

Københvn, den 7. pr 2017

Lone Strøm

Nnn Hennng

Rgsrevsor

Afdengschef

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
T Foketngets Præsdum

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Det er vores opfttese, t rsregnskbet  e væsentge henseender er rgtgt, dvs. udrbedet  overensstemmese med de regnskbsbestemmeser, der gæder for Rgsrevsonen, og ndgr som en ntegreret de f Foketngets rsregnskb.
V hr revderet rsregnskbet for Rgsrevsonen for regnskbsret 1. nur - 31. december 2016, s. 22-29, der omftter resuttopgørese, bnce og noter, herunder nvendt
regnskbsprkss (”regnskbet”). Årsregnskbet fægges efter de regnskbsbestemmeser, der gæder for Rgsrevsonen, og ndgr som en ntegreret de f Foketngets rsregnskb.
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Grundlag for konklusion

V hr udført vores revson  overensstemmese med nterntone stndrder om revson og de ydergere krv, der er gædende  Dnmrk, smt god offentg revsonsskk,
det revsonen udføres p grundg f bestemmeserne  den f Foketngets Præsdum
fststte revsonsnstruks for Foketngets revsor. Vores nsvr føge dsse stndrder
og krv er nærmere beskrevet  revsonsptegnngens fsnt om revsors nsvr for revsonen f regnskbet. V er ufhængge f Foketnget  overensstemmese med nterntone etske reger for revsorer (ESBA’s etske reger) og de ydergere krv, der er gædende  Dnmrk, gesom v hr opfydt vores øvrge etske forpgteser  henhod t dsse reger og krv. Det er vores opfttese, t det opnede revsonsbevs er tstrækkegt og egnet som grundg for vores konkuson.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Uden t det hr pvrket vores konkuson, sk v henede opmærksomheden p, t Rgsrevsonen som smmengnngst  resuttopgøresen og  note 8 for regnskbsret 1. nur - 31. december 2016 hr medtget det godkendte resuttbudget for 2016. Dsse smmengnngst hr, som det ogs fremgr f rsregnskbet, kke være undergt revson.

Udtalelse om årsrapporten

Ledesen er nsvrg for rsrpporten, s. 1-21. Vores konkuson om regnskbet omftter
kke rsrpporten, og v udtrykker ngen form for konkuson med skkerhed om rsrpporten.
 tknytnng t vores revson f regnskbet er det vores nsvr t æse rsrpporten og 
den forbndese overvee, om rsrpporten er væsentgt nkonsstent med regnskbet eer vores vden opnet ved revsonen eer p nden mde synes t ndehode væsentg
fenformton.
Vores nsvr er derudover t overvee, om rsrpporten ndehoder krævede opysnnger 
henhod t de for Rgsrevsonen gædende regnskbsbestemmeser.
Bseret p det udførte rbede er det vores opfttese, t rsrpporten er  overensstemmese med rsregnskbet og er udrbedet  overensstemmese med de for Rgsrevsonen
gædende regnskbsbestemmeser. V hr kke fundet væsentg fenformton  rsrpporten.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledesen hr nsvret for udrbedesen f et rsregnskb, som  e væsentge henseender er rgtgt, dvs. udrbedet  overensstemmese med de regnskbsbestemmeser, der
gæder for Rgsrevsonen, og som ndgr som en ntegreret de f Foketngets rsregnskb. Ledesen hr endvdere nsvret for den nterne kontro, som edesen nser for nødvendg for t udrbede et rsregnskb uden væsentg fenformton, unset om denne
skydes besvgeser eer fe.
Ved udrbedesen f regnskbet er edesen nsvrg for t vurdere Rgsrevsonens evne t t fortsætte drften, opyse om forhod vedrørende fortst drft, hvor dette er reevnt, og t udrbede regnskbet p grundg f regnskbsprncppet om fortst drft, medmndre edesen enten hr t hensgt t ndste ktvteten eer kke hr ndet restsk
terntv end t gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores m er t opn hø grd f skkerhed for, t regnskbet som hehed er uden væsentg fenformton, unset om denne skydes besvgeser eer fe, og t fgve en revsonsptegnng med en konkuson. Hø grd f skkerhed er et høt nveu f skkerhed, men er
kke en grnt for, t en revson, der udføres  overensstemmese med nterntone stndrder om revson og de ydergere krv, der er gædende  Dnmrk, smt god offentg
revsonsskk, det revsonen udføres p grundg f bestemmeserne  den f Foketngets
Præsdum fststte revsonsnstruks for Foketngets revsor, td v fdække væsentg fenformton, nr sdn fndes. Fenformtoner kn opst som føge f besvgeser
eer fe og kn betrgtes som væsentge, hvs det med rmeghed kn forventes, t de
enketvs eer smet hr ndfydese p de økonomske besutnnger, som brugerne træffer p grundg f regnskbet.
Som ed  en revson, der udføres  overensstemmese med nterntone stndrder om
revson og de ydergere krv, der er gædende  Dnmrk, smt god offentg revsonsskk,
det revsonen udføres p grundg f bestemmeserne  den f Foketngets Præsdum
fststte revsonsnstruks for Foketngets revsor, foretger v fgge vurdernger og oprethoder professone skepss under revsonen. Herudover:
•

dentfcerer og vurderer v rskoen for væsentg fenformton  regnskbet, unset
om denne skydes besvgeser eer fe, udformer og udfører revsonshndnger som
rekton p dsse rsc og opnr revsonsbevs, der er tstrækkegt og egnet t t dnne grundg for vores konkuson. Rskoen for kke t opdge væsentg fenformton
forrsget f besvgeser er høere end ved væsentg fenformton forrsget f fe,
det besvgeser kn omftte smmensværgeser, dokumentfsk, bevdste udede-

•

ser, vdednng eer tsdesættese f ntern kontro.
Opnr v forstese f den nterne kontro med reevns for revsonen for t kunne udforme revsonshndnger, der er pssende efter omstændghederne, men kke for t
kunne udtrykke en konkuson om effektvteten f Rgsrevsonens nterne kontro.

•

•

Tger v stng t, om den regnskbsprkss, som er nvendt f edesen, er pssende,
og om de regnskbsmæssge skøn og tknyttede opysnnger, som edesen hr udrbedet, er rmege.
Konkuderer v, om edesens udrbedese f regnskbet p grundg f regnskbsprncppet om fortst drft er pssende, og om der p grundg f det opnede revsonsbevs er væsentg uskkerhed forbundet med begvenheder eer forhod, der kn skbe betydeg tvv om Rgsrevsonens evne t t fortsætte drften. Hvs v konkuderer,
t der er en væsentg uskkerhed, sk v  vores revsonsptegnng gøre opmærksom
p opysnnger herom  regnskbet eer, hvs sdnne opysnnger kke er tstrækkege, modfcere vores konkuson. Vores konkusoner er bseret p det revsonsbevs,
der er opnet frem t dtoen for vores revsonsptegnng. Fremtdge begvenheder
eer forhod kn dog medføre, t Rgsrevsonen kke ængere kn fortsætte drften.

•

Tger v stng t den smede præsentton, struktur og ndhod f regnskbet, herunder opysnngerne  noterne, og om regnskbet fspeer de underggende trnsktoner og begvenheder p en sdn mde, t regnskbet  e væsentge henseender er
rgtgt, dvs. udrbedet  overensstemmese med de for Rgsrevsonen gædende regnskbsbestemmeser.

V kommunkerer med den øverste edese om b.. det pngte omfng og den tdsmæssge pcerng f revsonen smt betydege revsonsmæssge observtoner, herunder
eventuee betydege mnger  den nterne kontro, som v dentfcerer under revsonen.
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ÅRSREGNSKAB OG REVSON

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG
ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledesen er nsvrg for, t de dspostoner, der er omfttet f regnskbsfæggesen,
er  overensstemmese med meddete bevnger, ove og ndre forskrfter smt med ndgede fter og sædvng prkss, og t der er tget skydge økonomske hensyn ved
forvtnngen f de mder og drften f de thørende nsttutoner, der er omfttet f regnskbet.
 tknytnng t vores revson f rsregnskbet er det  overensstemmese med god offentg revsonsskk vores nsvr t udvæge reevnte emner t sve urdsk-krtsk revson
som forvtnngsrevson. Ved urdsk-krtsk revson efterprøver v med hø grd f skkerhed for de udvgte emner, om de dspostoner, der er omfttet f regnskbsfæggesen,
er  overensstemmese med meddete bevnger, ove og ndre forskrfter smt med ndgede fter og sædvng prkss. Ved forvtnngsrevson vurderer v med hø grd f
skkerhed, om de undersøgte systemer, processer eer dspostoner understøtter skydge økonomske hensyn ved forvtnngen f de mder og drften f de thørende nsttutoner, der er omfttet f regnskbet.
Hvs v p grundg f det udførte rbede konkuderer, t der er nednng t væsentge
krtske bemærknnger, sk v rpportere herom.
V hr ngen væsentge krtske bemærknnger t rpportere  den forbndese.

Københvn, den 7. pr 2017
PrcewterhouseCoopers
Sttsutorseret Revsonsprtnerseskb
CVR-nr. 33 77 12 31

ens Otto Dmgrd

esper Rnd Petersen

Sttsutorseret revsor

Sttsutorseret revsor

BERETNNGER AFGVET TL STATSREVSORERNE  2016

BILAG 1. BERETNINGER AFGIVET TIL STATSREVISORERNE I 2016
Beretnng om bespresespotentet ved obgtorsk Dgt Post p c. 1 m. kr.
om ret
nur 2016
Beretnng om ndkøb p Kuturmnsterets omrde
nur 2016
Beretnng om voksenuddnnesescentrenes dmnstrtons- og ønudgfter
Februr 2016
Beretnng om Sttsforvtnngens tsyn med kommunerne
Februr 2016
Beretnng om SKATs forvtnng f og Skttemnsterets tsyn med refuson f
udbytteskt
Februr 2016
Beretnng om Beskæftgesesmnsterets mpementerng f reformer
Mrts 2016
Beretnng om regonernes styrng f mbunt behndng f voksne ptenter med
psykske deser
Mrts 2016
Beretnng om Trnsport- og Bygnngsmnsterets detgese  nægget f Arhus
Letbne
Apr 2016
Beretnng om Mø- og Fødevremnsterets forvtnng f bodverstet  sttsskovene
M 2016
Beretnng om tskudsforvtnngen  ndbrugets fonde
M 2016
Beretnng om energbespreser  stten
un 2016
Beretnng om Kuturmnsterets forvtnng f udvgte udodnngspuer
un 2016
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Beretnng om ønforhod  sevstændge offentge vrksomheder
August 2016
Beretnng om gener for trfknter ved udvdeser f motorvee
August 2016
Beretnng om ndstsen over for nbrgte børn
August 2016
Beretnng om revsonen f sttsregnskbet for 2015
September 2016
Beretnng om Forsvrsmnsterets effektvsernger
September 2016
Beretnng om undervsnngen p professonshøskoerne
Oktober 2016
Beretnng om TV 2-regonernes vrksomhed
Oktober 2016
Beretnng om styrng f t-skkerhed hos t-everndører
November 2016
Beretnng om ndstsen over for ptenter med herneskde
November 2016
Beretnng om hosptsæger bbeskæftgese
November 2016
Beretnng om sttens udbud f t-drft og -vedgehodese
December 2016
Beretnng om SKATs kontro med udbetng f negtv moms
December 2016
Beretnng om Skttenkestyresens sgsbehndngstder og produktvtet
December 2016

Rgsrevsonens beretnnger, et resumé f dem og Sttsrevsorernes bemærknnger kn
æses p www.rgsrevsonen.dk.

