Den uafhængige revisors reviewerklæring
Til Solar City Denmark
Vi har udført review af årsregnskabet for Solar City Danmark for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Foreningens bestyrelse har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ejeren anser nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. 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 udarbejdet 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. Revisor
udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ejeren og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering
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 årsregnskabet.
Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene,
at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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