




















Den uafhængige revisors reviewerklæring 

Til ledelsen i Københavns Lufthavne NS 

Vi har udført review af naturgasregnskabet "regnskabet", siderne 3 - 6 for perioden 1. 
januar 2016 til 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, omkostnings-
opgørelse og specifikationer. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med regn-
skabsbestemmelserne, der fremgår af Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og 
vand. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nød-
vendig for at kunne udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores review i 
overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af 
historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at 
vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os 
grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udar-
bejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette 
kræver også, at vi overholder etiske krav. 

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om 
review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revi-
sor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vur-
dering af det opnåede bevis. 

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en 
revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen 
revisionskonklusion om naturgasregnskabet. 

Konklusion 
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at 
mene, at naturgasregnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overens-
stemmelse med regnskabsbestemmelserne i Tilslutnings- og leveringsbetingelser for 
energi og vand. 
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Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begræns-
ning i distribution og anvendelse 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på Anvendt regn-
skabspraksis for fordeling af omkostninger på forbrugssteder i regnskabet, hvoraf fremgår, 
at regnskabet er udarbejdet med henblik på at opfylde Københavns Lufthavne A/S' kon-
trakter med forbrugerne af energi og vand på de af Københavns Lufthavne A/S' ejede 
områder og derfor kan være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Københavns Lufthavne A/S og 
forbrugerne af energi og vand på de af Københavns Lufthavne A/S ejede områder og bør 
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. 

Hellerup, den 20. april 2017 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33771231 

øren orja e sen 
statsautoriser evisor 
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