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Uafhængig revisors erklæring om indskud af selskabskapital i andre værdier end kon-
tanter 

Til stifterne af Vestforsyning Vind A/S (under stiftelse) 

I forbindelse med stiftelsen af Vestforsyning Vind A/S, har vi fået til opgave at udarbejde en vurde-
ringsberetning efter selskabslovens § 36, stk. 1, med henblik på at afgive erklæring om, at "den ansatte 
økonomiske værdi" af de indskudte aktiver mindst svarer til det fastsatte vederlag, herunder den påly-
dende værdi af de kapitalandele, der udstedes, med tillæg af overkurs. 

Ved "ansatte økonomiske værdi" forstås i denne erklæringsopgave dagsværdien eller en eventuel lavere 
værdi end denne. 

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet for at opfylde selskabslovens krav om tilstedeværelsen af 
den indskudte kapital i forbindelse med selskabets stiftelse, og kan ikke anvendes til andre formål. 

Beskrivelse af indskudte aktiver 
Selskabskapitalen tilvejebringes ved indskud af realiserede projektomkostninger vedrørende opstilling 
af seks Vioo vindmøller ved Gedmosen. 

Fremgangsmåde ved vurderingen af de indskudte aktiver 
Der er pr. 26. juni 2017 realiseret omkostninger vedrørende opførsel af vindmøller på i alt DKK 
11.234.227. De indskudte omkostninger udgør en andel af en samlet investering på  ca.  MDKK 90 ved-
rørende opførsel af vindmøller ved Gedmosen i Holstebro. Værdien af de indskudte omkostninger 
vurderes ud fra hvorvidt nutidsværdien af de frie pengestrømme fra det færdige projekt overstiger 
værdien af investeringen. 

Fastsat vederlag for indskudte aktiver 
Som vederlag for det indskudte aktiv modtages kapitalandele nominelt DKK 2.134.500 til kurs 526,32, 
svarende til en overkurs på DKK 9.099.727. 

Stifternes ansvar 
Stifterne har ansvaret for, at selskabslovens regler om stiftelse er overholdt, og at den ansatte økono-
miske værdi af de indskudte aktiver mindst svarer til det fastsatte vederlag, herunder den pålydende 
værdi af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af overkurs. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt værdien af 
de indskudte aktiver mindst svarer til det fastsatte vederlag, herunder den pålydende værdi af de kapi-
talandele, der udstedes, med tillæg af overkurs i selskabet. 

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikker-
hed end revision eller  review  af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revi-
sorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. 

PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender 
således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer ved- 
rørende overholdelse 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 revisorers retningslin-
jer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper 
om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. 
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Vi har stikprøvevis kontrolleret omkostninger til underliggende dokumentation. Herudover har vi v-ur-
deret selskabets evne til at færdiggøre projekt samt stikprøvevis kontrolleret de budgetterede anlægs-
investeringer og vurderet hvorvidt nutidsværdien af det frie eashflow fra det færdige vindmølleprojekt 
overstiger anskaffelsessummen. 

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

Skive, den 4. juli 2017 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Henrik Holst 
Statsautoriseret revisor 
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