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Bilag  IO til  Udbudsmateriale  for  udbud  af  andele  i Torp  Vind  I/S

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Til  potentielle  laugsdeltagere  i Torp  Vind  I/S

Vi  har  fået  til  opgave  at  afgive  en erklæring  om  anlægs-  og driftsbudgetterne,  der  ind-

går  i udbudsmaterialet  for  Torp  Vind  I/S som  afsnit  5.2 og 5.3.

Anlægs-  og  driftsbudgetterne  udarbejdes  på  grundlag  af budgetforudsætningerne  og  i

overensstemmelse  med  udbudsmaterialet.

Konklusionen  er todelt  således,  at  vores  konklusion  om,  hvorvidt  anlægs-  og  driftsbud-

getterne  er udarbejdet  på  grundlag  af  budgetforudsætningerne  og  i overensstemmelse

med  udbudsmaterialet,  udtrykkes  med  høj grad  af  sikkerhed,  og  vores  konklusion  om,

hvorvidt  budgetforudsætningerne  giver  et rimeligt  grundlag  for  anlægs-  og drifi,sbud-

getterne,  udtrykkes  med  begrænset  sikkerhed.

Ved  "et  rimeligt  grundlag  for  anlægs-  og  driftsbudgetterne"  forstås  i denne  erklærings-

opgave,  at  budgetforudsætningerne  er fuldstændige,  dokumenterede  og  ikke  urealisti-

ske.

Formålet  med  anlægs-  og  driftsbudgetterne  er at afspejle  den  forventede  økonomiske

virkning  af  udbydernes  handlingsplaner  for  etablering  og  drift  af Torp  Vind  I/S.

De faktiske  resultater  vil  sandsynligvis  afvige  fra  de budgetterede,  da  planlagte  begi-

venheder  ofte  ikke  indtræder  som  forudsat.  Disse  afvigelser  kan  være  væsentlige.

Udbydernes  ansvar

Udbyderne  er ansvarlige  for  udarbejdelsen  af  anlægs-  og  driftsbudgetterne  på  grundlag

af  budgetforudsætningerne  og  i overensstemmelse  med  udbudsmaterialet.  Udbyderne

har  endvidere  ansvaret  for, at budgetforudsætningerne  giver  et rimeligt  grundlag  for

anlægs-  og  driftsbudgetterne.

Revisors  ansvar

Vores  ansvar  er på  grundlag  af  vores  undersøgelser  at  udtrykke  en  konklusion  med  høj

grad  af  sikkerhed  om,  hvorvidt  anlægs-  og driftsbudgetterne  er udarbejdet  på  grundlag

af budgetforudsætningerne  og i overensstemmelse  med  udbudsmaterialet,  samt  en

konklusion  med  begyænset  sikkeyhed  om,  hvotvidt  budgetforudsætningeme  giver  et

rimeligt  grundlag  for  anlægs-  og  driftsbudgetterne.
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Vi  har  udført  vores  undersøgelser  i overensstemmelse  med  den  internationale  standard

om undersøgelse  af fremadrettede  finansielle  oplysninger  og yderligere  krav  ifølge

dansk  revisorlovgivning.

Vi  er underlagt  den  internationale  standard  om  kvalitetsstyring  og anvender  således  et

omfattende  kvalitetsstyringssystem,  herunder  dokumenterede  politikker  og procedu-

rer vedrørende  overholdelse  af etiske  krav,  faglige  standarder  og gældende  krav  i lov-

givning  og øvrig  regulering.

Vi  har  overholdt  kravene  til  uafhængighed  og andre  etiske  krav  i FSR -  danske  reviso-

rers  retningslinjer  for  revisors  etiske  adfærd,  der  bygger  på de grundlæggende  princip-

per  om  integritet,  objektivitet,  faglig  kompetence  og fornøden  omhu,  fortrolighed  samt

professionel  adfærd.

Som  led i vores  undersøgelser  har  vi efterprøvet,  om anlægs-  og driftsbudgetterne  er

udarbejdet  på grundlag  af budgetforudsætningerne  og i overensstemmelse  med  ud-

budsmaterialet,  herunder  efterprøvet  de indre  talrnæssige  sammenhænge  i anlægs-  og

driftsbudgetterne.

Ved  vores  undersøgelser  af budgetforudsætningerne  har  vi  på  grundlag  af  vores  kend-

skab  til  Torp  Vind  I/S og den  af udbyderne  fremlagte  dokumentation  vurderet,  om  der

er forhold,  der giver  os grund  til  at mene,  at budgetforudsætningerne  ikke  giver  et ri-

meligt  grundlag  for anlægs-  og driftsbudgetterne,  herunder  at budgetforudsætnin-

gerne  kan  anses  som  værende  fuldstændige,  dokumenterede  og ikke  urealistiske.

Omfanget  af de handlinger,  som  vi  har  udført  ved  vores  undersøgelse  af budgetforud-

sætningerne,  er mindre  end  ved  en erklæringsopgave  med  høj grad  af  sikkerhed.  Som

følge  heraf  er den  grad  af sikkerhed,  der er opnået  for vores  konklusion  om  budgetfor-

udsætningerne,  betydeligt  mindre  end  den  sikkerhed,  der  ville  være  opnået,  hvis  der

var  udført  en erklæringsopgave  med  høj  grad  af sikkerhed.

Konklusion

Det  er vores  opfattelse,  at  anlægs-  og driftsbudgetterne  i alle  væsentlige  henseender  er

udarbejdet  på grundlag  af budgetforudsætningerne  og i overensstemmelse  med  ud-

budsmaterialet.
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På grundlag  af det  udførte  arbejde  og  det  opnåede  bevis  er vi  ikke  blevet  bekendt  med

forhold,  der  giver  os grund  til  at  mene,  at  budgetforudsætningerne  ikke  giver  et  rimeligt

grundlag  for  anlægs-  og  driftsbudgetterne.

Lemvig,  den  30.  juni  2020

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

Richard  Hyldgaard  Hansen

statsautoriseret  revxsor
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