
Revisor-blanketten
Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3 

Udfyldt med erklæring på ekstraordinære omstændigheder med 
overskud i 2016, 2017 og 2018



LØSNING og Log-in

Revisor får i posten en besked 
om, at der er en ansøgning, som 
afventer en erklæring. 

Revisor skal derefter bruge 
denne blanket på virk.dk. 

De skal logge ind med enten 
privat nemid eller medarbejder 
signatur med tilknyttet cpr-
nummer. 



Revisors oplysninger

Efter log in vil revisor, hvis denne 
er tilknyttet flere revisions 
virksomheder blive bedt om at 
vælge den, som erklæringen skal 
afgives fra.

Revisor trykker ‘næste’ 



Indtast sagsnummer

Revisor har i brevet fra ERST 
modtaget det relevante 
sagsnummer. Dette indtastes.

Revisor trykker ‘Hent 
virksomhedens oplysninger’. 

Efter indtastning af 
sagsnummer hentes 
oplysningerne om den 
virksomhed, der har indsendt 
ansøgning. 

Revisor forventes, at sikre sig, at 
det er den korrekte virksomhed, 
som der er udarbejdet 
erklæring for. 

Revisor trykker ‘Næste’. 



Bekræft referenceperioder

I et tilfælde uden underskud vil 
revisor blive bedt om at 
bekræfte, at de 
referenceperioder, som 
virksomheden har indsendt 
korresponderer med de i 
erklæringen angivne.

Revisor trykker ‘næste’. 



Bekræft referenceperiode for 
ekstraordinære omstændigheder

I dette tilfælde vises case, hvor virksomhed 
vælger at angive årene 2016, 2017 og 2018 
med overskud.

Revisor bliver bedt om at erklære sig på 
oplysningerne 
• Referenceperioden og den realiserede 

omsætning (tre år)
• Referenceperioden og de realiserede 

faste omkostninger
• Underskud (uden fortegn)
• at virksomheden angiver deres 

ekstraordinære omstændigheder som 
årsagen til virksomhedens negative 
resultat. 



Bekræft referenceperiode for 
ekstraordinære omstændigheder (fortsat)

Hvis revisor kan erklære sig på 
oplysningerne, vælges ”ja”

Hvis ikke, vælges ”nej”.

Herefter vises en advarsel og trin i den 
videre proces.

Ved uoverensstemmelse ml. revisor og 
virksomhedens indtastede 
referenceperiode

Revisor bedes derefter om at afvise. 

Sagen indsendes derefter til ERST uden 
oplysninger. 

Sagen lukkes herefter. 



Type af revisorerklæring - modifikationer

Hvis erklæringen er uden modifikationer, vises alle 
bilag i løsningen. I dette eksempel om ekstraordinært 
underskud vise både Bilag 1, 2 og 3 (billedet til højre)

Erklæringer med modifikationer skal vedhæfte 
revisorerklæring i pdf-format.





Den uafhængige revisors erklæring

Hvis revisor ønsker at fremhæve forhold 
skal boksen på side to af 
revisorerklæringen ”tikkes af”, og så vises 
man et felt til fritekst.



Den uafhængige revisors erklæring 
(fortsat)

Det samme gælder for hvis revisor vil 
angive oplysninger i henhold til 
erklæringsbekendtgørelsens §7, stk. 2. Så 
skal boksen på side to af 
revisorerklæringen ”tikkes af”, og så vises 
et felt til fritekst.



Den uafhængige revisors erklæring 
(fortsat)

Som afslutning vises revisor egne 
oplysninger (navn, mne og 
revisorvirksomhed)

Revisor bekræfter sine oplysninger.



Bilag 1 (fortsat)

Revisor angiver periode for sidst aflagte 
årsregnskab

Indtast datoer

Og vælg om regnskabet er aflagt i 
overensstemmelse med 
- Årsregskabsloven,
- IFRS, 
- Andet



Bilag 1 (fortsat)

Her er det også muligt at vælge 
”virksomheden har ikke tidligere aflagt 
årsregnskab” (se billede)

Hvis revisorvil angive yderligere 
informationer om regnskab og praksis 
for opgørelse er det muligt, ved at klikke 
”yderligere informationer” af. Og 
udfylde  tekstfeltet



Opgørelse af den 
realiserede 
omsætning

Revisor 
præsenteres for de 
af virksomheden 
angivne beløb

Revisor erklærer sig 
på tallene, eller 
afviser



Opgørelse af de 
realiserede faste 
omkostninger

Revisor 
præsenteres for de 
af virksomheden 
angivne beløb

Revisor erklærer sig 
på tallene, eller 
afviser



Bilag 2

Revisor vises den 
angivne periode for 
sidste aflagte 
regnskab

Revisor skal 
uploade seneste 
resultatopgørelse i 
pdf-format



Bilag 3

Revisor vises virksomhedens 
angivne omkostninger, som er 
forklaringen til virksomhedens 
underskud i 2020.



Bilag 3 (fortsat)

Revisor bedes erklære, 
hvorvidt tallene stemmer 
overens med erklæringen.

Hertil skal feltet nederst 
udfyldes, om hvilke særlige 
vurderinger ledelsen har 
anlagt i forbindelsen med 
opgørelsen af de 
ekstraordinære 
omstændigheder.



Opsummering

Revisor vises alle de 
godkendte oplysninger



Kvittering 

Revisorerklæring modtaget.

Revisor kan slutteligt vælge at:

• Download udfyldt blanket
• Download kvittering


