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Den uafhængige revisors erklæring om <kommune> Kommunes indbe-

retning og erklæring i henhold til bekendtgørelse nr. 1624 af 18. de-

cember 2017 om kommuners indberetninger og erklæringer efter elfor-

syningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m 

 

Til Forsyningstilsynet og kommunalbestyrelsen i <kommune> Kom-

mune 

I forbindelse med indberetning og erklæring i henhold til kapitel 3 i be-
kendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberetninger 
og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsynings-
lovens §§ 23 l og 23 m (indberetningsbekendtgørelsen) for perioden 1. ja-
nuar – 31. december 2018, skal vi i henhold til bekendtgørelsens kapitel 5 
afgive erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens ind-
beretning og erklæring i henhold til § 3, stk. 1 og stk. 2, og § 4, stk. 1 i be-
kendtgørelsen. 
 
Kommunens indberetning og erklæring er underskrevet af tegningsberetti-
get den <Dato>, og udviser samlede uddelinger og vederlag på DKK 
<Beløb> eksklusiv renter og DKK <Beløb> inklusiv renter. 
 
Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for <kommune> Kom-
mune og Forsyningstilsynet, og kan ikke anvendes til andre formål. 
 

Ledelsens ansvar 

Kommunens ledelse har ansvaret for at udarbejde ovennævnte indberetning 
og erklæring i overensstemmelse med bekendtgørelsen. 
 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
for nødvendig for at udarbejde indberetning og erklæring uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
 

Revisors ansvar 



 
Side 2/2 

Vores ansvar er på grundlag af vores udførte arbejde at udtrykke en konklu-
sion om, hvorvidt ledelsens indberetning og erklæring er udarbejdet i over-
ensstemmelse med bekendtgørelsen. 
 
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 
3000 ”Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af histo-
riske finansielle oplysninger” og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgiv-
ning, samt kapitel 5 i bekendtgørelsen med henblik på at opnå høj grad af 
sikkerhed for vores konklusion. 
 
<Revisionsfirmaet> anvender 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 retningsliner for revisorers etiske adfærd (etiske regler for revisorer), 
der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig 
kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.  
 
Vi har som led i vores undersøgelse kontrolleret rigtigheden og fuldstæn-
digheden af ledelsens indberetning og erklæring efter bekendtgørelsens § 3, 
stk. 1 og stk. 2, og § 4 stk. 1, jf. § 12, stk. 3, herunder foretaget de i be-
kendtgørelsens kapitel 5 anførte handlinger. 
 
Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grund-
lag for vores konklusion. 
 

Konklusion  

Det er vores opfattelse, at kommunens indberetning og erklæring for perio-
den 1. januar – 31. december 2018 i alle væsentlige henseender er udarbej-
det i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. 
 
 
 
<By>, <Dato> 
<Revisionsfirma> 
 
 
<Revisor> 
 

 


