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Den uafhængige revisors erklæring om Energinets General deklaration 2020
Til interessenterne i Energinet
Omfang
Vi har fået til opgave af Energinet at udføre en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed, som defineret i den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed, herefter benævnt erklæringsopgaven vedrørende Energinets General deklaration 2020 (“Erklæringsemnet”) for perioden 1. januar – 31. december 2020.

Kriterier anvendt af Energinet
Ved udarbejdelse af General deklaration 2020, har Energinet anvendt regnskabspraksis og kriterierne
beskrevet i ”Regnskabspraksis for Miljø- og Eldeklaration” (Kriterierne).

Energinets ansvar
Energinets ledelse har ansvaret for at udvælge kriterierne og for i al væsentlighed at præsentere General deklaration 2020 i overensstemmelse med disse kriterier. Dette ansvar omfatter etablering og opretholdelse af interne kontroller, opretholdelse af passende regnskabsmateriale og udøvelse af skøn, der
er relevante for udarbejdelsen af erklæringsemnet, således at det er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

EY’s ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om præsentationen af erklæringsemnet på grundlag af vores
arbejdshandlinger og det bevis, vi har opnået.
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører vores arbejde med henblik på at opnå
begrænset sikkerhed for om erklæringsemnet i al væsentlighed er i overensstemmelse med kriterierne
og kunne afgive en konklusion. Arten, omfanget og den tidsmæssige placering af de valgte revisionshandlinger afhænger af vores vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Vores uafhængighed og kvalitetsstyring
Vi har opretholdt vores uafhængighed og bekræfter, at vi har opfyldt kravene til uafhængighed og andre
etiske krav i FSR - danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd og, at vi har de fornødne kvalifikationer og erfaring til
at udføre denne erklæringsopgave.
EY Godkendt Revisionspartnerselskab anvender også international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1,
og opretholder således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og
procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig
regulering.

Beskrivelse af udførte arbejdshandlinger
Arten og den tidsmæssige placering af de handlinger, der udføres ved erklæringsopgaver med begrænset sikkerhed er forskellig, og omfanget heraf er betydeligt mindre end de handlinger, der udføres ved
en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf, er den grad af sikkerhed, der er for en
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erklæringsopgave med begrænset sikkerhed betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået,
hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Vores arbejdshandlinger er udformet til at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion og giver ikke tilstrækkeligt bevis til at kunne
afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed.
Selvom vi har taget effektiviteten af ledelsens interne kontroller i betragtning, da vi fastsatte arten og
omfanget af vores arbejdshandlinger, var vores erklæringsopgave med sikkerhed ikke udformet til at
give sikkerhed for de interne kontroller. Vores procedurer omfattede ikke test af kontroller eller arbejdshandlinger med det formål at kontrollere sammentællinger eller beregning af data i IT-systemer.
En erklæringsopgave med begrænset sikkerhed omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar
for at udarbejde General deklaration 2020 og dermed forbundet information og anvendelse af analytiske og andre relevante handlinger.
Vores arbejdshandlinger omfattede:
•

Udført interviews af medarbejdere for at opnå forståelse for forretningen og rapporteringsprocessen

•

Udført interviews af nøglemedarbejdere for at opnå forståelse for processen for indsamling,
sortering og rapportering om erklæringsemnet i rapporteringsperioden.

•

Stikprøvevist kontrolleret at beregningskriterierne er blevet anvendt i overensstemmelse med
de metoder, som er beskrevet i kriterierne.

•

Foretaget analytiske reviewhandlinger til understøttelse af dataenes rimelighed

•

Stikprøvevist identificeret og testet forudsætninger til understøttelse af beregninger

•

Foretaget stikprøvevis kontrol af underliggende information for at kontrollere dataenes nøjagtighed

Vi har ligeledes udført andre arbejdshandlinger, som vi fandt nødvendige efter omstændighederne.

Konklusion
På baggrund af det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med væsentlige ændringer, som bør foretages i General deklaration 2020 for perioden fra 1. januar til 31. december 2020 for at General deklaration 2020 er i overensstemmelse med kriterierne som beskrevet i ”Regnskabspraksis for Miljø- og Eldeklaration”.
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