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7. Den uafhængige revisorerklæring 
 
 

 

 
  

 
Til potentielle investorer i Kragerup Vindmøllelav I/S 

Vi er af ledelsen blevet bedt om at gennemgå det af ledelsen udarbejdede udbudsmateriale for så vidt 
angår oplysninger af regnskabsmæssig karakter, og for at afgive erklæring vedrørende de betingelser, 
der fremgår af § 14, stk. 4 i Lov om fremme af vedvarende energi. 

Udbudsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med § 14 i Lov om fremme af vedvarende energi 
(lov nr. 1392 af 27. december 2008). 

Ledelsen har ansvaret for udbudsmaterialet og for indholdet og præsentationen af informationerne 
heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af 
regnskabsmæssig karakter i udbudsmaterialet, samt erklære os om, hvorvidt projektet opfylder de 
betingelser, der fremgår af § 14, stk. 4 i Lov om fremme af vedvarende energi. 

Prognoserne er udarbejdet i forbindelse med, at ”Kragerup Vindmøllelav I/S” har indbudt investorer 
til deltagelse i projektet, og ledelsen har i den forbindelse opstillet forventninger til fremtidige 
begivenheder og beslutninger, som muligvis ikke finder sted eller gennemføres som forudsat. 

Det udførte arbejde 
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 ”Andre 
erklæringsopgaver med sikkerhed”. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå 
høj grad af sikkerhed for, at udbudsmaterialet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af 
regnskabsmæssig karakter, og at projektet opfylder de betingelser, der fremgår af § 14, stk. 4 i Lov om 
fremme af vedvarende energi. 

Som led i vores arbejde har vi gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter i det af ledelsen 
udarbejdede udbudsmateriale. 

Vi har i den forbindelse gennemgået baggrunden og forudsætningerne for den økonomiske prognose 
samt foretaget efterregninger og påset den interne sammenhæng i den økonomiske prognose indeholdt 
i udbudsmaterialet. I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vores gennemgang ikke omfattet 
ledelsens forventninger til og vurdering af den fremtidige udvikling ud over, hvad der er indeholdt i 
vores gennemgang af den økonomiske prognose. Vi erklærer os således ikke herom. 

Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 

Konklusion 
Vi skal bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende udbuddet i ”Kragerup Vindmøllelav I/S” jf. 
bl.a. § 14 i Lov om fremme af vedvarende energi, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan 
påvirke vurderingen af oplysninger af regnskabsmæssig karakter, er indeholdt i udbudsmaterialet. 
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Vi erklærer: 
at  betingelserne i § 13 stk. 3 i Lov om fremme af vedvarende energi er opfyldt, idet det i 

udbudsmaterialet er oplyst, at den til vindmøllernes anlæg og drift fornødne kapital tilvejebringes 
ved kontant indskud fra interessenterne. Såfremt der er behov herfor, er interessenterne forpligtet 
til med 30 dages varsel at indbetale et beløb til dækning af underskud eller hvis det i øvrigt af 
hensyn til driften eller likviditeten måtte være nødvendigt, 

at  omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst, idet interessenterne hæfter personligt, direkte, solidarisk 
og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser, 

at  prisen pr. andel, som er en pris beregnet ud fra en produktion på 1.000 kWh pr. andel, er fastsat til 
forholdsmæssig andel af kostprisen, og 

at  oplysninger om økonomiske forhold i øvrigt er retvisende. 

Supplerende oplysninger 
Det endelige anlægsregnskab og de fremtidige driftsresultater kan afvige fra budget og prognoser, idet 
forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. 
Anlægsbudgettet er baseret på indgåede kontrakter med Siemens samt skønnede prisoverslag på 
øvrige anlægsposter. Lodsejeraftaler foreligger i udkast, men er endnu ikke underskrevet. Den største 
usikkerhed i driftsbudgettet knytter sig til udviklingen i markedsprisen på el over de næste 20 år. 
Service- og vedligeholdelsesaftale med Siemens foreligger i udkast, men er endnu ikke underskrevet. 

De i udbudsmaterialet indeholdte økonomiske oplysninger er opstillet under hensyntagen til anslåede 
skatteprocenter og finansieringsrente. Afhængig af investors individuelle skattemæssige situation og 
lånerente kan investeringens forrentning og tilbagebetalingstid afvige fra det oplyste i 
udbudsmaterialet. 

Den enkelte investor bør nøje vurdere, om projektet er attraktivt under hensyntagen til individuelle 
finansierings- og skattemæssige konsekvenser af investeringen. 

 

Brande, den 10.10. 2011 
Partner Revision 
statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 
Bjarne Ulrik Pedersen 
statsautoriseret revisor 

 

 

 

 


