
 

Uafhængig revisors erklæring om faktiske resultater af handlinger udført på ansøgning vedrørende 
støtte til tab i forbindelse med arrangementer, events, udstillinger, o.l. som følge af Covid-19-
afværgeforanstaltninger 
 
Til Realdania 
 
Vi har udført de arbejdshandlinger, som er aftalt med Realdania samt fastsat i henhold til ansøgnings-
vejledning til ” Kom videre puljen, 1. call med ansøgningsfrist den 7. juni 2020” om støtte til tab på arran-
gementer, events, udstillinger, o.l. som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger (herefter: vejlednin-
gen).  
 
De udførte arbejdshandlinger vedrører nedenstående ansøger:  
 
Navn   
Ansøgers CVR nr. (eller anden identifikation)  
Type af arrangement  
Forventet antal deltagere  
Navn på arrangement  
Samlet ansøgt støttebeløb DKK  
 
Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshand-
linger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 
(ISRS 4400 DK). Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført for at hjælpe Realdania til at vurdere an-
søgerens oplysninger i forbindelser med støtte til dækning af  tab ved aflysning/udskydelse/væsentlig 
ændring af ovennævnte arrangement eller lignende (herefter ”arrangementet”) som følge af COVID-19-
afværgeforanstaltninger. 
 
Da nedenstående arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med interna-
tionale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning udtryk-
ker vi ikke nogen grad af sikkerhed om oplysningerne vedrørende støtte til dækning af tab ved aflysning 
af arrangementer m.v. som følge af COVID-19 afværgeforanstaltninger. 
 
Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review af regnskabet i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Realdania. 
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første af-
snit og til Realdanias brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen an-
den.  
 
 
 
  

Handling  
 
Resultat  

1 Vi har påset, om ansøgeren har medtaget alle ind-
tægter knyttet til arrangementet eller, som ansøge-
ren fortsat har oppebåret trods arrangementets 
aflysning, ændring eller udskydelse, fx ved at på-
se, at der er medregnet en forholdsmæssig andel 
af sponsorater mv., som ansøgeren fortsat oppe-
bærer. 
 

Vi har fundet, at ansøgeren har medtaget 
alle indtægter knyttet til arrangementet, som 
ansøgeren fortsat har oppebåret trods ar-
rangementets aflysning, ændring eller ud-
skydelse, idet der er medregnet en for-
holdsmæssig andel af [xxx], som ansøgeren 
fortsat oppebærer. 
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Vi har påset, at ansøgningen ikke baserer sig på 
tabte indtægter, som ansøgeren ikke var kontrak-
tuelt forpligtet til at tilbagebetale. 
 

Vi har fundet, at ansøgeren ikke frivilligt har 
frasagt sig indtægter, som direkte eller indi-
rekte kunne finansiere underskuddet ved 
aflysning, udskydelse eller væsentlig æn-
dring af arrangementet. 
 

2 Vi har påset, om arrangementet var planlagt til 
afholdelse i perioden fra og med den 6. marts til 
og med 31. august 2020 ved at påse relevant do-
kumentation herfor, fx oplysninger på ansøgers 
hjemmeside; skrivelser fra ansøger til deltagere; 
etc.  
 

Vi har fundet, at arrangementet var planlagt 
til afholdelse DD/MM/2020 ved at påse [op-
lysninger på ansøgerens hjemmeside 
DD/MM/2020]; [skrivelser fra ansøgers til 
deltagere DD/MM/2020]; etc. 

3 Vi har påset, om ledelsen, fx ved oplysning på an-
søgerens hjemmeside, kommunikation til tilmeldte 
deltagere, lukning af mulighed for tilmelding online 
eller lignende, har aflyst eller væsentligt ændret 
arrangementet som følge af myndighedernes 
COVID19 afværgeforanstaltninger. 
 

Vi har fundet, at ledelsen ved [oplysning på 
ansøgerens hjemmeside, kommunikation til 
tilmeldte deltagere, lukning af mulighed for 
tilmelding online] har [aflyst / væsentligt 
ændret arrangementet] som følge af myn-
dighedernes COVID19 afværgeforanstalt-
ninger. 
 

4 Vi har påset, at ansøger har ansøgt om støtte fra 
de statslige hjælpepakker.  
 
Vi har endvidere påset at ansøger, såfremt der 
ikke er ansøgt om statslige hjælpepakker, har fo-
retaget en konkret vurdering af, at de statslige 
hjælpepakker ikke er relevante for ansøger.  

Vi har fundet, at ansøger ved ansøgning af 
XX. april 2020 har ansøgt om statslige hjæl-
pepakker vedrørende XX og YY. Ansøger 
har modtaget udbetaling på DKK XXX den 
yy. maj 2020 (alternativt ansøger har mod-
taget svar men endnu ikke modtaget udbe-
taling af støtte den xx. maj 2020 / ansøger 
har endnu ikke modtaget svar på ansøgnin-
gen)  
 
Alternativ: Vi har fundet, at ansøger ud fra en 
konkret vurdering ikke er berettiget til eller 
ikke har mulighed for at ansøge om statslige 
hjælpepakker som følge af XX og YY. 
 

5 Vi har påset, om ansøgerens tab ikke kan kom-
penseres via ansøgerens egen forsikring ved at 
forespørge ledelsen herom samt sammenholde til 
fremlagt dokumentation herfor.  

Ledelsen har bekræftet, at ansøgerens tab 
ikke kan kompenseres via ansøgerens egen 
forsikring. Vi har fundet, at det, af de af an-
søgeren fremlagte forsikringsdokumenter, 
ikke fremgår, at ansøgerens tab kompense-
res af ansøgerens egen forsikring. 
 

6 Vi har indhentet ansøgerens opgørelse af direkte 
omkostninger vedrørende [arrangemen-
tet/eventen/udstillingen/andet]. Vi har påset, 
om omkostningsbilag over 50.000 kr. samt 10 til-
fældige omkostningsbilag er udstedt til ansøge-
ren, og om omkostninger vedrører arrangementet. 
Vi har påset, om ansøgeren i henhold til de af an-
søgeren fremlagte aftalevilkår relateret til om-

Vi har fundet, at de påsete omkostningsbi-
lag er udstedt til ansøgeren samt vedrører 
arrangementet. Vi har endvidere fundet, at 
ansøgeren i henhold til de af ansøgeren 
fremlagte aftalevilkår relateret til omkost-
ninger over 50.000 kr. er forpligtet til at af-
holde omkostningerne.    
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kostninger over 50.000 kr. er forpligtet til at afholde 
omkostningerne.    
 

7 Vi har påset, om ansøgerens indregning af even-
tuel andel af faste omkostninger/indirekte om-
kostninger, i de helt særlige tilfælde omkostninger 
af denne type er medtaget i ansøgningen, er fore-
taget som anført i beskrivelsen af fordelingsprin-
cipper, herunder at det - fx ved sammenholdelse 
med tidligere, lignende arrangementer - er sand-
synliggjort, at indtægten ved arrangementet ville 
have finansieret de omkostninger, som medreg-
nes. 
 
Vi har påset, at anvendte fordelingsnøgler er al-
mindelige og begrundede, fx ved at de svarer til 
ansøgerens eksisterende praksis eller interne ret-
ningslinjer for omkostningsfordeling. 
 

Vi har fundet, at ansøgerens opgørelse af 
faste/indirekte omkostninger XX kr. er i 
overensstemmelse med ansøgerens be-
skrivelse af fordelingsprincipper, og ansø-
geren har kunnet vise os, at tidligere lignen-
de arrangementer har haft indtægter, som 
ville have finansieret et tilsvarende omkost-
ningsniveau. 
 
Vi har fundet, at ansøgerens opgørelse af 
indirekte omkostninger XX kr. er baseret på 
almindelige og begrundede fordelingsnøg-
ler, idet de svarer til ansøgerens eksisteren-
de praksis eller interne retningslinjer for om-
kostningsfordeling. 
 

8 Vi har påset, om der via ansøgerens bankkonto er 
sket betaling af honorar til kunstnere, som ansøge-
ren søger kompensation for. 
 

Vi har fundet, at honorar til kunstneren er be-
talt fra ansøgers bankkonto [den 
dd/mm/åå. 
 

9 Vi har påset, om ansøgeren har refunderet billetter 
solgt i forsalg ved at sammenholde opgørelse 
over billetter i forsalg med udbetalinger fra ansø-
gerens bankkonto.  

Vi har fundet, at ansøgeren har refunderet 
billetter solgt i forsalg for i alt xx kr., ved at 
sammenholde opgørelse over billetter i for-
salg med udbetalinger fra ansøgerens 
bankkonto. 
 

10 Vi har efterprøvet, om omkostninger er aftaleretligt 
eller kontraktuelt bindende for ansøgeren. 
 
 

Ledelsen har bekræftet at ansøgerens var 
aftaleretligt eller kontraktuelt forpligtet til, at 
afholde omkostningerne. Vi har påset den af 
ansøger udarbejde dokumentation. 

11 Eventuelt ansøgningsspecifikt krav om arbejds-
handling 1 
 

Vi har fundet ……… 

12 Eventuelt ansøgningsspecifikt krav om arbejds-
handling 2 
 

Vi har fundet ……… 

 
 
X-by, den XX. XXXX 20XX 
Virksomhedsnavn 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. XX XX XX XX 
 
 
 
NN 
statsautoriseret revisor 
mne##### 


