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ERHVERVSMINISTERIET 

 

Retningslinjer for revisors arbejde ved afgivelse om erklæring i forbin-

delse med ansøgning om kompensation for tab ved aflysning af større 

arrangementer som følge af COVID-19- afværgeforanstaltninger  
 

 

Indledning  

Bekendtgørelserne om kompensation for tab ved aflysning af større arrangemen-

ter som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger fastsætter betingelser for at 

ansøge om kompensation for tab ved aflysning eller udskydelse af arrangementer 

med et forventet samtidigt deltagerantal på mere end 350, eller hvor betingel-

serne for afvikling af sådanne arrangementer er væsentligt ændret, som følge af 

foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme 

udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Bekendtgørelsen nr. 792 af 8. 

juni 2020 med senere ændringer gælder for arrangementer i perioden fra og med 

den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020 mens bekendtgørelse nr. 1820 af 

3. december 2020 med senere ændringer gælder for arrangementer i perioden fra 

og med den 1. september 2020 til og med den 31. december 2020. De for denne 

erklæring relevante bestemmelser (paragraffer) er enslydende i begge bekendtgørel-

ser (herfra ”bek.”)1. 
 

Når en virksomhed ansøger om kompensation for tab, der overstiger 500.000 kr., 

er der krav om, at ansøgningen ledsages af en erklæring afgivet af en godkendt 

revisor. Det fremgår af bek. § 9, stk. 2, at Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere 

retningslinjer for revisors arbejde.  

 

Retningslinjer for revisors arbejde  

I henhold til bek. § 9, stk. 1, skal ansøgninger om kompensation, der overstiger 

500.000 kr. for samme arrangør, skal ledsages af en erklæring, udarbejdet af en 

uafhængig, godkendt revisor. Dette gælder også, såfremt flere ansøgninger fra 

samme arrangør tilsammen overstiger 500.000 kr. 

 

Erhvervsstyrelsen har til formålet, med hjælp fra FSR – danske revisorer, udar-

bejdet en standarderklæring om aftalte arbejdshandlinger (ISRS 4400 DK), som 

skal anvendes. 

 

Standarderklæringen er tilgængelig på virk.dk.   

 

Revisor skal i forbindelse med erklæringsafgivelsen overholde regler om revi-

sors uafhængighed, jf. revisorlovens § 24.  

 

 
1 § 5 i de to bekendtgørelser er forskellig, idet der opereres med a) forskellige frister og 

b) nummerering af paragraffens stykker. Forskellen er kun relevant i forbindelse med 

udarbejdelsen af arbejdshandling 9. 
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Målet med en opgave om aftalte arbejdshandlinger er, at revisor udfører revisi-

onslignende arbejdshandlinger, som angivet i standarderklæringen, og erklærer 

sig om de faktiske resultater. Revisor afgiver alene erklæring om de faktiske re-

sultater vedrørende de aftalte arbejdshandlinger, og udtrykker ingen grad af sik-

kerhed.  

 

Revisor skal udføre følgende arbejdshandlinger for at forsyne Erhvervsstyrelsen 

med oplysninger til brug for ydelse af kompensation, der overstiger 500.000 kr.:  

 

   

Handling  

1 Bek. § 8, 

stk. 1 nr. 

1. 

Vi har påset, om arrangementet var planlagt til afholdelse i 

perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med 31. de-

cember 2020. Dette fx ved sammenholdelse af oplysnin-

gerne i ansøgningen med oplysninger på arrangørens hjem-

meside og skrivelser fra arrangøren til deltagere.  

2 

 

Bek. § 8, 

stk. 1, nr. 

2. 

Vi har påset, om arrangementets forventede samtidige del-

tagerantal i alle tilfælde oversteg 350. Dette fx ved sam-

menholdelse af oplysninger i ansøgningen med oplysninger 

i arrangementets ledelsesgodkendte budgetter udarbejdet in-

den den 6. marts 2020; det realiserede forsalg af billetter på 

aflysningstidspunktet; erfaring fra tidligere, lignende arran-

gementer; opgørelse af lokationens samlede kapacitet. 

3 Bek. § 8, 

stk. 1, nr. 

1. 

Vi har påset, om arrangøren fx ved oplysning på arrangø-

rens hjemmeside; kommunikation til tilmeldte deltagere og 

lukning af mulighed for tilmelding online, har aflyst, ud-

skudt og/eller væsentligt ændret arrangementet som følge af 

myndighedernes coronavirus/covid-19- afværgeforanstalt-

ninger. 

 

4 Bek. § 8, 

stk. 1, nr. 

3. 

Vi har påset, om planlægning af arrangementet var igangsat 

inden arrangementets afholdelse og senest den 6. april 2020 

eller, om arrangementet er en fast tilbagevende begivenhed. 

Dette fx ved sammenholdelse af oplysninger i ansøgningen 

med reklame- og informationsmateriale udsendt senest den 

5. april 2020; omtale på arrangørens hjemmeside; omtale på 

andre platforme eller medier; dokumentation for juridisk 

bindende aftaler, som er indgået senest den 6. april 2020; 

offentlig omtale af tidligere afholdelser af det tilbageven-

dende arrangement.  

 

5 Bek. § 4, 

nr. 2. 

 

 

 

Vi har påset, om arrangementet, som anført i ansøgnings-

vejledningens bilag 1, var planlagt til at finde sted mindre 

hyppigt end dagligt (højest hver anden dag) eller dagligt i 

en afgrænset periode af op til fire ugers varighed pr. loka-

tion. 
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Dette fx ved sammenholdelse af oplysninger i ansøgningen 

med; trykt reklamemateriale; omtale på arrangørens hjem-

meside; omtale på andre platforme eller medier; offentlig-

gjorte event kalendere]. 

 

6 Bek. § 5, 

stk. 2 og 

stk. 6, § 

6, stk. 2 

Vi har indhentet arrangørens opgørelse over direkte og indi-

rekte indtægter og påset, om arrangøren har medtaget alle 

indtægter knyttet til arrangementet, som arrangøren fortsat 

har oppebåret trods arrangementets aflysning, ændring eller 

udskydelse. Herunder at der fx er medtaget tilsagn om til-

skud; forudbetalinger af billetter; standleje indbetalt til ar-

rangøren eller tredje part; kompensation fra andre ordnin-

ger; sponsorater; og en forholdsmæssig andel af indirekte 

indtægter, som er knyttet til arrangementet. 

 

Vi har desuden påset, om arrangøren har tilbagebetalt eller 

frasagt sig indtægter, der direkte eller indirekte kunne have 

finansieret tabet foranlediget af aflysningen, udskydelsen 

eller ændringen af arrangementet. Dette ved at forespørge 

arrangøren herom og sammenholde denne information med 

arrangementets ledelsesgodkendte budgetter udarbejdet in-

den den 6. marts 2020.   

  

7 Bek. § 5, 

stk. 1 

Vi har påset om arrangøren inden den 6. marts 2020 havde 

budgetteret med, at arrangementet ville have resulteret i et 

forventet overskud eller underskud. Dette fx ved at påse ar-

rangementets ledelsesgodkendte budgetter udarbejdet inden 

den 6. marts 2020; regnskaber for tidligere, lignende arran-

gementer. 

8 Bek. § 8, 

stk. 1, nr. 

4. 

Vi har påset, om arrangørens tab jf. ansøgningen, foranledi-

get af aflysningen, udskydelsen eller ændringen arrange-

mentet, kan kompenseres via arrangørens egen forsikring.  

 

Dette ved at forespørge arrangøren herom og sammenholde 

denne information med de af arrangøren fremlagte forsik-

ringsdokumenter.  
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9 Bek. § 5 

stk. 7, 8 

og 9 10 

Vi har indhentet arrangørens opgørelse af direkte omkost-

ninger og påset, om omkostningsbilag på og over 50.000 

DKK samt 10 tilfældige omkostningsbilag, er udstedt til ar-

rangøren og vedrører arrangementet. 

 

Vi har desuden påset, om aftalerne vedrørende de påsete 

omkostningsbilag er indgået senest på følgende frister: 

• 5. april 2020 for arrangementer i perioden 6. marts 

2020 – 31. august 2020 2 

• 13. august for arrangementer 1. september 2020 - 31. 

oktober 20203 

• 22. oktober 2020 for arrangementer 1. november 2020 – 

31. december 20204  

• -og/eller om de er omfattet af undtagelserne som anført 

i ansøgningsvejledningens bilag 4.5 

10 Bek. § 8, 

stk. 2. 

Vi har efterprøvet, om arrangøren, jf. bek. § 8 stk. 1 nr. 7, 

ved aftale eller kontraktuelt er forpligtet til at afholde om-

kostninger til honorar til kunstnere ved at forespørge arran-

gøren og påse de indgåede aftaler, som arrangøren har fore-

lagt os. 

 

Vi har desuden påset, om der via arrangørens bankkonto er 

sket betaling af honorar til kunstnere, som arrangøren søger 

kompensation for. 

 

11 Bek. § 4, 

nr. 1 og § 

5, stk. 1. 

Vi har påset, om arrangøren aktivt har søgt at afværge tab 

og begrænse tabets omfang i overensstemmelse med ansøg-

ningsvejledningens bilag 2. Dette ved at forespørge arran-

gøren herom og sammenholde denne information med op-

lysningerne angivet i ansøgningens:  

• ”Regnskab 1 – Arrangementsoverblik + Direkte poster” 

og  

• ”Redegørelser for tabsbegrænsning”  

 
2 Jf. § 5 stk. 7 i bekendtgørelse nr. 792 af 8. juni 2020 med senere ændringer. 
3 Jf. § 5 stk. 7 i bekendtgørelse nr. 1820 af 8. december 2020 med senere ændringer. 
4 Jf. § 5 stk. 8 i bekendtgørelse nr. 1820 af 8. december 2020 med senere ændringer. 
5 Jf. § 5 stk. 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 792 af 8. juni 2020 med senere ændringer eller 

jf. § 5 stk. 9 og 10 i bekendtgørelse nr. 792 af 8. juni 2020 
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12 Bek. § 8, 

stk. 1, nr. 

6. 

Vi har påset, om arrangørens opgørelse af indirekte omkost-

ninger er foretaget som anført i beskrivelsen af beregning af 

fordelingsnøgler i ”Regnskab 2- Indirekte poster”, og hvor-

vidt det er sandsynligt, at indtægterne fra arrangementet 

ville have finansieret de medtagne indirekte omkostninger.  

 

Dette fx ved sammenholdelse med oplysninger i arrange-

mentets ledelsesgodkendte budgetter udarbejdet inden den 

6. marts 2020; regnskaber for tidligere, lignende arrange-

menter. 

 

Vi har desuden påset, at de anvendte fordelingsnøgler er be-

regnet og er i overensstemmelse med ansøgningsvejlednin-

gens bilag 3. 

 

13 Bek. § 8, 

stk. 1, nr. 

8.  

Vi har påset, om arrangøren har refunderet billetter solgt i 

forsalg ved at sammenholde opgørelsen over billetter i for-

salg med udbetalinger fra; arrangørens bankkonto eller op-

gørelse fra tredje part. 

 


