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Introduktion
I EpiCenteret er det nu muligt at se de iboende risici, som Statens Administration varetager for jer kunder.
Den nye funktionalitet understøtter Statens Administrations arbejde med implementering af
Økonomistyrelsens ”vejledning om styrket intern finansiel kontrol”.
Det vil således være muligt at tilpasse kontrolopgaven på tværs af opgavesplittet mellem kunde og
Statens Administration.
EpiCenteret er opdelt i fire hovedområder: Regnskab, Løn, Refusion og Regnskabserklæring. Herunder er
der opdelt i flere faglige funktioner.
Risici og kontroller kan både ses i den pågældende proces samt vises som i et overbliksdokument.
I kan som kunder se koblingen:
fra iboende risiko til intern kontrol
samt fra intern kontrol til iboende risiko.

Sådan får du indblik i de iboende risici i SAM’s processer
Gå på: Statens Administration (statens-adm.dk)
Klik herefter på Epicenter

Her fremkommer en kort vejledning
til login:

Proceslandskabet
Proces Structure kan anvendes til at fremfinde processerne. Herunder er de fordelt efter afdeling/opgave.
F.eks. hvis man gerne vil se processen/workflowet Opret kreditor i Indfak klikkes på:

Risici og kontroller i workflowet/processen
Risici fremkommer af processen som en rød
trekant.
Kontrolaktiviteterne er symboliseret ved en grøn
trekant.
De enkelte risici vises under de aktiviteter, hvor
risikoen opstår.

Risici og kontroller i workflowet/processen

Ved klik på en af de røde trekanter (risici), kan man
se beskrivelse og vurderingen af såvel
sandsynligheden og konsekvensen for den
pågældende risiko inden Statens Administration har
udført den interne kontrol.
Residualsandsynlighed og –konsekvens er
resultat af den iboende risiko, efter Statens
Administration har foretaget den interne kontrol
(Residualrisiko = Residualsandsynlighed *
Residualkonsekvens).
Ved klik på ”kontrolaktivitet ” får du en præsentation
af kontrolaktiviteten, som Statens Administration
varetager.
Ved klik på ”kontrolworkflow ” ses den
proces/workflow, hvor kontrolaktiviteten udføres.

Risici og kontroller i workflowet/processen

Revisionsmål – såsom Klassifikation – er nogle
revisionsmæssige begreber – se evt. ordforklaring til
sidst i vejledningen.
Ved klik på ”Revisionsmål”, kan alle risici, som
knytter sig til det pågældende revisionsmål ses.
Ved klik på en af de oplistede risici, vil man få en
beskrivelse af risikoen og se koblingen til den interne
kontrol.

Overblik over risici og kontroller i workflowet/processen
Klik på ”RISK” i øverste bjælke.
Her vises et overblik over risici, som defineret i den
pågældende proces.
Hermed kan man hurtigt danne sig et billede af
koblingen mellem risici og interne kontroller i den
valgte proces.

Ordforklaring
Revisionsmål

Residualsandsynlighed/-konsekvens:

Nøjagtighed: Beløb og andre data der vedrører

Residualsansynlighed

registrerede transaktioner er blevet registreret korrekt og
med det korrekte beløb.

sandsynlighed, der er for at der kan forekomme fejl efter
at du har udført den interne kontrol.

Klassifikation: Transaktioner og begivenheder er

Residualkonsekvens er den resterende konsekvens, der

registreret på de rigtige konti

kan forekomme, såfremt der sker en fejl, som ikke
konstateres ved udførelsen af den interne kontrol.

Fuldstændighed: alle transaktioner og begivenheder
som bør vær registreret er registreret.
Forekomst: Alle transaktioner og begivenheder som er
registreret i forbindelse lønudbetalingen reelt har fundet
sted og vedrører virksomheden.

udgør den resterende

Systemfejl
Hvis der opleves tekniske problemer med systemet eller hvis der er spørgsmål, oprettes en sag i
Serviceportalen under punktet Øvrige.

