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Uafhængig revisors erklæring om indskud af selskabska-
pital i andre værdier end kontanter 
Til Erhvervsstyrelsen og stifterne af Vildbjerg Varme A/S (under stiftelse) 
I forbindelse med stiftelsen af Vildbjerg Varme A/S har vi som uvildige vurderings-
mænd fået til opgave at udarbejde en vurderingsberetning efter selskabslovens § 36, 
stk. 1, med henblik på at afgive erklæring om, at den ”ansatte økonomiske værdi” af de 
indskudte aktiver og forpligtelser (den bestående virksomhed) mindst svarer til det 
fastsatte vederlag, herunder den pålydende værdi af de kapitalandele, der udstedes, 
med tillæg af overkurs. 
 
Ved ”ansatte økonomiske værdi” forstås i denne erklæringsopgave dagsværdien af 
virksomhedens aktiver og forpligtelser. 
  
Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 
 
Beskrivelse af indskuddet 
Selskabskapitalen indskydes ved indskud af den bestående virksomhed Vildbjerg Var-
meværk A.m.b.a.. Den indskudte virksomhed har drevet virksomheden som et 
A.m.b.a. siden 1964. Virksomheden driver kollektiv fjernvarmeforsyning i sit forsy-
ningsområde i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Der indskydes samtlige 
aktiver, gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser i virksomheden. For en beskrivelse 
af de enkelte aktiver og forpligtelser henvises til åbningsbalancen med tilhørende regn-
skabspraksis og noter. 
 
Fremgangsmåde ved vurderingen af indskuddet 
Værdien af de indskudte aktiver og forpligtelser er af stifterne fastsat til 2.646.396 kr., 
svarende til dagsværdien af virksomhedens aktiver og forpligtelser pr. 01.01.2020. 
 
Fastsat vederlag for indskuddet 
Som vederlag for de indskudte aktiver og forpligtelser modtages kapitalandele nomi-
nelt 1.000.000 kr. til kurs 264,64, svarende til en overkurs på 1.646.396 kr. 
  
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet for at opfylde selskabslovens krav om til-
stedeværelsen af den indskudte selskabskapital i forbindelse med selskabets stiftelse 
og kan ikke anvendes til andre formål. 

Stifternes ansvar  
Stifterne har ansvaret for, at den ansatte økonomiske værdi af de indskudte aktiver og 
forpligtelser mindst svarer til det fastsatte vederlag, herunder den pålydende værdi af 
de kapitalandele, der udstedes, med tillæg af overkurs. 
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Revisors ansvar  
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, 
hvorvidt den ansatte økonomiske værdi af indskuddet mindst svarer til det fastsatte 
vederlag, herunder den pålydende værdi af de kapitalandele, der udstedes, med tillæg 
af overkurs i selskabet. 
 
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklærin-
ger med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, med henblik på at opnå høj grad af sik-
kerhed for vores konklusion.  
 
Damgaard & Enevoldsen, Registreret Revisionsaktieselskab er underlagt international 
standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetssty-
ringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overhol-
delse 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 reviso-
rers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på 
de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornø-
den omhu, fortrolighed og professionel adfærd.  
 
Som led i vores undersøgelser af den ansatte økonomiske værdi har vi gennemgået 
stifterens opgørelse af virksomhedens aktiver og forpligtelser pr. 1. januar 2020. Vi har 
efterprøvet, om virksomhedens identificerede aktiver og forpligtelser indgår i opgørel-
sen og måles til dagsværdi. Vi har kontrolleret regnskabsposternes tilstedeværelse, 
ejerskab og fuldstændighed. Vi har vurderet virksomhedens økonomiske udvikling si-
den den 1. januar 2020.  
 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at den ansatte økonomiske værdi af de indskudte aktiver og 
forpligtelser mindst svarer til det fastsatte vederlag, herunder den pålydende værdi af 
de kapitalandele, der udstedes, med tillæg af overkurs. 
 
Vildbjerg, den 6. marts 2020 
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