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Rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder fiir inköp av ur-
sprungsmärkt el
Till Elkrafi Sverige AB

Syfte

Vår rapport har enbart till syfte att hjiilpa Elkraft Sverige AB att fastställa huruvida inköpen av ur-
sprungsmiirkt el överstiger deras sålda volym av ursprungsmiirkt el och Zir kanske inte iir liimplig för
något annat syfte.

Uppdragsgivarens ansvar

Elkraft Sverige AB har bekäftat att de övererskomna granskningsåtgiirderna 2ir liimpliga fiir uppdra-
gets syfte och iir ansvarig ftir det granskningsobjekt som åir föremrål för de överenskomna gransknings-

åtgiirdema.

Revisorns ansvar

Vi har utfiirt uppdraget att utftira granskning enligt siirskild överenskommelse i enlighet med Internat-
ional Standard on Related Services ISRS 4400 Uppdrag att utfi)ra granskning enligt särskild överens-
kommelse (omarbetad). Ett uppdrag att utfiira granskning enligt såirskild överenskommelse innefattar
att vi utftir de granshringsåtgiirder som har överenskommits med Elkraft Sverige AB och rapporterar
våra iakttagelser, som iir de faktiska resultaten av överenskomna granskningsåtgiirder som har utfiirts.
Vi gör inget uttalande beträffande åindamålsenligheten i de överenskomna granskningsåtgiirdema.

Detta uppdrag att utfiira granskning enligt siirskild överenskommelse åir inte ett bestyrkandeuppdrag.
Följaktligen gör vi inget uttalande och drar ingen slutsats.

Om vi hade utfört ytterligare granskningsåtgiirder, kanske andra frågor hade kommit till vår k?innedom

som då hade rapporterats.

Yrkesetik o ch kva litets ko ntro I I
Vi har ftiljt de yrkesetiska kaven enligt god revisionssed. För detta uppdrag finns det inga krav på

oberoende som vi iir skyldiga att ftilja.

Revisionsftiretaget tilliimpar ISQC 1 (Intemational Standard on Quality Control) och har diirmed ett
allsidigt system fiir kvalitetskontroll vilket imefattar dokumenterade riktli4jer och rutiner avseende

efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder fiir ykesutövningen och tilliimpliga krav i lagar och andra
författningar.



Granskningsåtgärder och iakttagelser

Vi har utört de granskningsåtgiirder som beskrivs nedan, vilka har överenskommits med Elkaft Sve-
rige AB avseende inköp av ursprungsmiirkt el.

1)

Granskningsåtgärder
Kontrollera att det finns ursprungsga-

rantier som uppgår till, eller översti-
ger, den miingd ursprungsmärkt el som

har levererats.

Upplands Väsby 2022-04-06

Auktori serad revisor

Iakttagelser
Jag inhåimtade ett utdrag över den

miingd ursprungsmåirkt el som Elkraft

Sverige AB har sålt under år 2021 samt ett

utdrag över de ursprungsgarantier som

annullerats med anledning av den ur-
sprungsmåirkta elen som sålts under

samma period. Jag giorde kontroller av

att listoma iir korrekta genom stickprov
mot underliggande underlag.

Ursprungsgaran lierna övers liger mäng-

den såld ursprungsmdrh el.


