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Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til indsamling af affald på  
de danske strande 

 

Tak for muligheden for at kommentere udkastet. Vi har følgende kommentarer. 

 

Af § 18, stk. 6., i udkastet til bekendtgørelsen fremgår, at: ”Regnskabet for et 

initiativ, hvor der er ydet tilskud på 100.000 kr. eller derover, skal være revisor-

attesteret.” 

 

Ordet ”revisorattesteret” bør præciseres af 2 hensyn: 

 

1. ”Revisor” er ikke en beskyttet titel som f.eks. ”advokat”. Dvs. alle kan 

kalde sig revisor uanset uddannelse. Den korrekte titel at anvende for 

uddannede revisorer er ”godkendt revisor”, som dækker over både regi-

strerede og statsautoriserede revisorer. Det er ikke tilladt at kalde sig 

godkendt, registreret eller statsautoriseret revisor uden at være det. 

2. ”Attest” er ikke et begreb, en godkendt revisor arbejder med. De god-

kendte revisorer afgiver erklæringer, og derfor bør formuleringen ”erklæ-

ring” anvendes. 

 

Godkendte revisorer arbejder med forskellige typer erklæringer, som giver for-

skellige grader af sikkerhed, hvor C (nedenfor) er højeste grad af sikkerhed og 

dermed også den dyreste erklæring for en godkendt revisor at udarbejde. 

 

A. Aftalte arbejdshandlinger 

B. Review 

C. Revision 

 

Ved aftalte arbejdshandlinger udfører den godkendte revisor kun de handlinger, 

der instrueres om, og udtrykker derfor ikke en generel konklusion om projekt-

regnskabet. 

 

Ved review tager den godkendte revisor udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen, 

og gennemgangen af projektregnskabet er primært baseret på analytiske hand-
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Side 2 linger og forespørgsler til ledelsen. 

 

Ved revision udfører den godkendte revisor blandt andet analyser og forespørgs-

ler til ledelsen samt relevante kontroller af væsentlige poster i projektregnskabet 

ved hjælp af eksempelvis stikprøvekontrol af afholdte omkostninger, indhentelse 

af eksterne bekræftelser m.v. Kontrollen af oplysninger udgør en stor del af ar-

bejdet i en revision. 

 

I bekendtgørelsen bør man derfor inkludere en beskrivelse af, hvilken grad af 

sikkerhed erklæringen skal udstedes med. Eksempelvis ved tilskud >100.000 kr. 

skal en godkendt revisor udføre review og afgive en reviewerklæring på projekt-

regnskabet, og ved tilskud >250.000 kr. skal en godkendt revisor udføre revision 

og afgive en revisionserklæring på projektregnskabet. 

 

Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkomne til 

at kontakte undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Krath Jørgensen 

chefkonsulent 

 

 


