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COVID-19 BEREGNINGSVÆRKTØJ 
 
Med Covid-19 beregningsværktøjet for du et værk-
tøj, der hjælper dig igennem beregning af den for-
ventede kompensation, som din virksomhed eller 
din kunde kan opnå. 
 
Værktøjet hjælper dig igennen kompensationer 
for omsætningsnedgang, faste omkostninger og 
lønkompensation for hjemsendte medarbejdere. 
 
Værktøjet giver dig direkte LINK til ansøgningerne 
på virk.dk og du har fra værktøjet direkte LINK til 
nyttig information på Virksomhedsguiden.dk og 
Revisupport’s hjemmeside. Herudover er der fyldig 
vejledningstekst til alle felter/linjer i værktøjet. 
 
Med værktøjet får du endvidere nem adgang til at 
danne CSV-fil til lønkompensationen, herved und-
går du at skulle taste alle medarbejderdata igen 
ved ansøgningen – idet du blot uploader den dan-
nede CSV-fil. 
 
Når du køber COVID-19 beregningsværktøjet er du 
sikret adgang til nyttig opdatering, idet du med 
købet får gratis adgang til efterfølgende opdate-
ringer af værktøjet ligesom der løbende udsendes 
nyttig information til brugeren fra Revisupport. 
 
 

COVID-19 REVISORPAKKE 
 
Yder du som revisor, bogholder eller regnskabs-
konsulent assistance med hjælpepakkerne – kan 
du med fordel anvende Revisupport’s COVID-19 
Revisorpakke. 
 
Med revisorpakken for du en komplet arbejds-
plan/instrukser, der sikre at du får udført det ar-
bejde og indhentet den dokumentation som er 
nødvendig. Pakke sikre samtidig – at du som f.eks. 
godkendt revisor opfylder kravene til kvalitetssty-
ring af opgaverne, særligt opgaven ved erklæ-
ringsafgivelse om faste omkostninger. 
 
Revisorpakken giver dig – udover en overskuelig 
og interaktiv arbejdsplan – adgang til arbejdspapi-
rer, notater, oplæg til aftalebrev med materialeli-
ste til din kunde, oplæg til aftale om hjemsendelse 
af medarbejdere, ledelseserklæring om forhold 
som der afgives revisorerklæring om samt revisor-
erklæring med bilag. 
 
Værktøjet har indbygget automatiker, således at 
arbejdsplan, erklæringer mv. automatisk tilpasses 
den case du sidder med. Ved afsluttet arbejde kan 
du nemt ved sortering tilpasse dine udskrifter, li-
gesom du nemt kan nulstille værktøjets indtast-
ning – uden at ødelægge værktøjets referencer. 
 
Værktøjet er særligt velegnet til den godkendte re-
visors erklæringsarbejde – men er samtidig også 
en god arbejdsstøtte for den ikke-godkendte revi-
sor og giver samtidig adgang til standardiserede 
dokumenter relateret til Covid-19.  

Begge værktøjer er udviklet i Excel og kan anvendes i Excel 2007 og nyere versioner, herunder  
Office365. 

I priserne indgår alle efterfølgende opdateringer gratis ! 
 

Ja tak, jeg vil gerne bestille:  COVID-19 Beregningsværktøj – Pris kr. 800 ekskl. moms 
 COVID-19 Revisorpakke – Pris kr. 975 ekskl. moms 
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