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Til tilskudsmodtagers revisor 

Tilskudsmodtager har i forbindelse med accept af tilsagnsskrivelsen accepteret, at der i forbindelse med 

fremsendelse af anmodning om udbetaling af tilskud udarbejdes en revisorerklæring vedrørende de 

opgjorte projektomkostninger. 

 

Projektomkostningerne oplyses på de fremsendte skemaer omkostningsopgørelse og bilagsoversigt og 

fremsendes sammen med revisorerklæringen til NaturErhvervstyrelsen, Udviklingsstøttekontoret, 

Nyropsgade 30, 1780 København V. 

 

Projektomkostningerne skal opgøres som de faktiske omkostninger for tilskudsmodtager, dvs. efter 

fradrag af eventuelle rabatter og kreditnotaer. Vi skal ikke her komme med en fuldstændig og udførlig 

redegørelse for gældende regler, men henviser til tilsagnet, bekendtgørelsen og vejledninger.  

 

Revisor skal ved sin revision specielt påse: 

 At der ved substanstest af en repræsentativ stikprøve er opnået tilstrækkeligt revisionsbevis til med 

høj grad af sikkerhed at kunne konkludere, at de i udbetalingsanmodningen anførte omkostninger er 

direkte relateret til projektet og omfattet af tilsagnet 

 At alle anførte omkostninger er rekvireret og afholdt indenfor den i tilsagnet fastsatte 

tilsagnsperiode 

 At alle anførte omkostninger er betalt indenfor den i tilsagnet fastsatte tilsagnsperiode, med 

undtagelse udgiften til nærværende revisorerklæring, og at dette er dokumenteret 

 At alle anførte omkostninger er i overensstemmelse med fakturaer og i overensstemmelse med 

tilskudsmodtagers bogføring 

 At, hvor dette er relevant, reglerne for offentlig EU-licitation/udbud er overholdt  

 At der, hvor det er relevant, er overensstemmelse mellem tilbud og kontrakter og de dertil svarende 

afholdte omkostninger 

 At eventuelle omkostninger til rejseafregninger er i overensstemmelse med beregningsgrundlaget i 

henhold til statens regler 

 At der ikke er medtaget omkostninger til brugt eller renoveret udstyr, almindeligt inventar til kontor 

og kantine, køretøjer til ekstern transport, finansielle og retslige omkostninger samt 

pengeinstitutomkostninger, værdien af eget arbejde, udgifter til advokat eller revisor og leasing 

 At alle anførte omkostninger er opgjort ekskl. moms, medmindre denne endeligt bæres af 

tilskudsmodtager 

 At der ikke ydes andet tilskud til projektet end det, der er anført i skemaet til anmodning om 

udbetaling. 

 

Vi skal gøre opmærksom på, at projektet er finansieret eller medfinansieret af De Europæiske 

Fællesskaber, hvorfor De som tilskudsmodtagers revisor over for Europa Kommissionens 

tjenestegrene, Den Europæiske Revisionsret og NaturErhvervstyrelsen kan blive afkrævet forevisning 

af dokumentation for det for afgivelsen af erklæringen udførte arbejde, såfremt den tilskudsmodtager, 

erklæringen vedrører, udtages til kontrol. 

 

Med venlig hilsen 

NaturErhvervstyrelsen 


