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Vejledning til revisorerklæring vedrørende aktivitet (skema BC) på frie 

grundskoler med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende 

indberetningen. 
 

Vejledningen henvender sig til institutionens ansvarlige ledelse, den administrative medarbejder, som har 

ansvaret for at indberette institutionens aktivitet, og institutionens revisor.  

Vejledningen   indeholder en beskrivelse af alle felter, som revisorerklæringen for aktiviteten (skema BC) på 

frie grundskoler består af, og en beskrivelse af, hvordan du udfylder erklæringen korrekt.  

For at den uafhængige revisors erklæring om aktivitet på frie grundskoler skal leve op til kravene i 

revisionsstandarden ISAE3000(ajourført) i de tilfælde, hvor revisor måtte have forbehold og/eller 

fremhævelser vedrørende indberetningen, så skal revisor have muligheden for at vælge fremhævelser 

vedrørende indberetningen samt modifikationer til og fra på revisorerklæringen.  

Til dette formål har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen) udarbejdet en revisorerklæring, som 

skal benyttes i stedet for den, der dannes i forbindelse med selve aktivitetsindberetningen. 

Den udfyldte og underskrevne revisorerklæring hæftes bag på indberetningsskemaet med 

ledelseserklæringen fra indberetnings- og brevportalen, som skolens leder og bestyrelsesformand har 

underskrevet. Det hele sendes samlet til styrelsen. 

Har revisor ingen forbehold eller fremhævelser vedrørende indberetningen skal revisor blot bruge den 

revisorerklæring, som dannes i forbindelse med aktivitetsindberetningen på indberetnings- og 

brevportalen. 
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Sådan udfylder du revisorerklæringen 
 

  

1) Her skrives det 

bilagsnummer, som dannes på 

indberetningen på 

indberetnings- og 

brevportalen. 
Nummeret findes på 

indberetningsudskriften ved 

teksten ”Bilagsnr.” 

2) Her skrives den dato, som 

dannes ved godkendelse af 

indberetningen på 

indberetnings- og  
brevportalen.  
Datoen findes på 

indberetningsudskriften ved 

teksten ”Dato” 

3) Her skrives institutionens 

6-cifrede institutionsnummer 

samt institutionens navn. 

4) Her skrives det år, som 

indberetningen pr. 5. 

september vedrører.  

5) Her sættes kryds i JA eller 

NEJ for om erklæringen 

erstatter en tidligere 

indsendt erklæring. 
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Sådan udfylder du revisorerklæringen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Her kan vælges en konklusion med forbehold.  
Er der ingen forbehold vælges der et punktum fra listen. 
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Sådan udfylder du revisorerklæringen 
 

  

 

 

7) Har revisor forbehold vælges overskriften ”Grundlag 

for konklusion med forbehold” 
Grundlaget for forbeholdet beskrives i det andet felt. 
Er der ingen forbehold vælges der et punktum fra 

listen 

8) Ved forbehold vælges overskriften ”Konklusion med 

forbehold”. 
Herudover klikkes de tre felter frem inde i selve 

teksten. 
Er der ingen forbehold vælges der et punktum eller 

bindestreger fra listerne. 

9) Her kan revisor vælge om der er ”fremhævelser vedrørende 

indberetningen ”samt beskrive, hvad de går ud på. 
Er der ingen fremhævelser vedrørende indberetningen vælges der et 

punktum fra listen. 

10) Her daterer og underskriver skolens revisor 

revisorerklæringen med en original underskrift samt sætter 

revisorstempel på revisorerklæringen. 
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