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Den uafhængige revisors erklæring om Energinets Eldeklaration for 2019
Til Energinets interessenter
Vi har efter aftale undersøgt Eldeklaration for Energinet for perioden 1. januar – 31. december 2019.
Eldeklaration er udarbejdet efter regnskabspraksis jf. Regnskabspraksis for Miljø- og Eldeklaration.
Vi skal udtale os om, hvorvidt Eldeklarationen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabspraksis
og kriterierne beskrevet heri. Vores konklusion udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Eldeklarationen beskriver miljøpåvirkninger fra en kWh almindelig el, forbrugt fra det danske elnet i
2019. Kriterierne for udarbejdelse af Eldeklarationen fremgår af Regnskabspraksis for Miljø- og Eldeklaration (se www.energinet.dk/eldeklaration). Her er oplyst om grundlaget for Eldeklarationen, den anvendte metode for beregninger af emissioner fra el samt de anvendte opgørelsesmetoder for de typer af
data, som er indeholdt i Eldeklarationen.

Ledelsens ansvar for Eldeklaration
Ledelsen i Energinet har ansvaret for udarbejdelsen af Eldeklarationen, herunder for valg af regnskabspraksis.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde Eldeklarationen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Eldeklarationen på grundlag af vores undersøgelser.
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed
end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion.
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 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 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.

Som led i vores undersøgelser har vi udført følgende handlinger:
➢

Interviews med relevante medarbejdere med ansvar for ledelse og rapportering om Energinets
Eldeklaration

➢

Analyser, herunder trendanalyser, af data leveret af Energinet

➢

Vurdering af, om den af ledelsen valgte rapporteringsmetode er passende og om de af ledelsen
udøvede skøn er rimelige.

➢

Stikprøvevis gennemgang af underliggende dokumentation for at afgøre, om oplysningerne i
Energinets Eldeklaration understøttes af tilstrækkelige beviser.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores
konklusion.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion,
betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave
med høj grad af sikkerhed.
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Konklusion
På grundlag af vores undersøgelser og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at Eldeklaration ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med Regnskabspraksis for Miljø- og Eldeklaration.
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