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Uafhængig revisors erklæring om samtykke fra rettighedshavere 

Til Fødevarestyrelsen 

I forbindelse med   ́ s  (herefter “Minkvirksomheden”)

ansøgning om forskud på nedlukningserstatning i henhold til Bekendtgørelse nr. 2462. af 

10. december 2021 om minkvirksomheders ansøgning om erstatning og kompensation

som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink som følge af COVID-19

og om visse dele af erstatningen og kompensationen (herefter “Acontobekendtgørelsen”)

har vi fået til opgave at afgive en erklæring om, hvorvidt Minkvirksomheden har indhentet

samtykke fra alle rettighedshavere med tinglyste rettigheder i minkvirksomhedens aktiver,

som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden samt eventuel til

virksomheden tilknyttet ledig kapacitet og minkspecifik accessorisk virksomhed (herefter

“Minkvirksomhedens Aktiver”).

Minkvirksomhedens tinglyste rettighedshavere fremgår af Skema 1 i Minkvirksomhedens 

Samtykkeerklæring vedrørende Fødevarestyrelsens udbetaling af forskud på erstatning 

og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink 

(herefter “Minkvirksomhedens Samtykkeerklæring”), som udviser i alt  rettigheder. 

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

Ved samtykke forstås i denne erklæringsopgave såvel ubetinget samtykke til udbetaling af 

forskud som samtykke betinget af transport i et Samtykkebeløb, jf. Fødevarestyrelsens 

vejledning om § 4 og § 11, stk. 3, i bekendtgørelse om minkvirksomheders ansøgning om 

erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af 

mink som følge af COVID-19 og om visse dele af erstatningen og kompensationen (herefter 

”Fødevarestyrelsens vejledning”). 

Ved rettighedshavere forstås i denne erklæringsopgave alle indehavere af de typer af 

tinglyste rettigheder, som fremgår af Fødevarestyrelsens vejledning. 

Vores erklæring er udarbejdet udelukkende som led i Fødevarestyrelsen sagsbehandling af 

minkavlernes ansøgning om forskud på erstatning og kompensation, og kan ikke anvendes 

til andre formål. 

Ledelsens ansvar 

Ledelsen i har ansvaret for at indhente samtykke fra alle

 rettighedshavere med tinglyste rettigheder i Minkvirksomhedens Aktiver, jf.
Acontobekendtgørelsen. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, 

hvorvidt Minkvirksomheden har indhentet samtykke fra alle rettighedshavere med 

tinglyste rettigheder i Minkvirksomhedens Aktiver. Vi har udført vores arbejde i 

overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringer med sikkerhed end 

revision eller review af historiske finansielle oplysninger og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, samt Revisorinstruks om afgivelse af erklæring i forbindelse med 

minkavleres indhentelse af samtykke fra rettighedshavere med henblik på at opnå høj 

grad af sikkerhed for vores konklusion. 
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er underlagt international standard om kvalitetsstyring, 

ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder 

dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige 

standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics 

Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd 

(IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, 

professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd samt 

etiske krav gældende i Danmark. 

Som led i vores undersøgelser har vi 

● opnået forståelse af hvilke aktiver, der har været anvendt i den minkspecifikke del

af virksomheden samt eventuel til virksomheden tilknyttet ledig kapacitet og

minkspecifik accessorisk virksomhed

● indhentet oplysninger fra Det Digitale Tinglysningssystem og sammenholdt disse

med Minkvirksomhedens Samtykkeerklæring

● indhentet senest aflagte regnskab for Minkvirksomheden og sammenholdt dette

med Minkvirksomhedens Samtykkeerklæring

●

●

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at har indhentet samtykke fra alle 

rettighedshavere med tinglyste rettigheder i Minkvirksomhedens Aktiver, jf. 

Minkvirksomhedens Erklæring.  

Sted den 

Revisionsfirma:

_____________________ 

Underskrift      

påset hvorvidt Minkvirksomheden har indhentet samtykke fra alle

rettighedshavere, der fremgår af Minkvirksomhedens Samtykkeerklæring

Eventuelle yderligere handlinger, som er væsentlige for forståelsen af de udførte
undersøgelser, jf. revisorinstruksen:
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