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Vores ref. kik

Tilbud på revisoropgave vedr. etablering af nyt fjernvarmeselskab
Vi skal i forlængelse af mail af 6. november 2019, med tilhørende bilag, hermed give tilbud
på vores assistance i relation til de beskrevne opgaver m.v.
Vores tilbud er baseret på det oprindeligt afgivne tilbud af 31. juli 2019 (vedlagt som bilag),
herunder vil sammensætningen af vores team og de tilbudte timepriser være de samme.
Nærværende skal således ses i forlængelse af det oprindelige tilbud og indeholder derfor
alene et estimat over det forventede tidsforbrug i relation til de delopgaver som er specificeret ved materialer modtaget den 6. november 2019.
Det bemærkes, at vi i enkelte tilfælde har foretaget en yderligere opdeling af delopgaverne.

Timepriser
Vores tilbudte timepriser vil, i overensstemmelse med vores oprindelige tilbud, være følgende:
Kategori

Partner/director (Statsautoriseret revisor)

Pris pr. time

1.500 kr.

Ledende revisor (Cand. Merc. Aud)

950 kr.

Revisorassistent (HD eller tilsvarende)

600 kr.

Specialister i moms og skat

2.000 kr.

Tidsestimat og pris
Vi har på baggrund af den modtagne specifikation af delopgaver samt vores erfaringer fra lignende omstruktureringsopgaver m.v. sammensat et estimat på det forventede tidsforbrug.
Som det fremgik af vores oprindelige tilbud, er det vores erfaring, at der i forbindelse med
fusionsprocesser typisk vil være en række opgaver, hvor det på forhånd vil være svært at vurdere såvel behov for assistance samt omfanget af assistance. Denne betragtning vil efter vores erfaring også gælde for en række af de specificerede delopgaver.
Flere af delopgaverne kan således være vanskelige at estimere, idet tidsforbrug m.v. kan afhænge af hvilke materialer virksomhederne stiller til rådighed, herunder kan tidsforbruget erfaringsmæssigt også påvirkes af eventuelle forskelle i detaljeringsgrader m.v. fra de respektive virksomheder.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2

Det fremgår ikke af det modtagne materialer i hvilken grad parterne leverer udkast, afstemninger m.v. eller vi også forestår udarbejdelsen heraf. Vi har på dette grundlag opsat to scenarier for beregningen af vores estimerede honorar baseret på vores forventede tidsforbrug i
relation til de definerede delopgaver.
Det skal til begge scenarier bemærkes, at henset til det ønskede loft over det samlede honorar, er det samlede beregnede honorar tillagt en buffer på 20%. Det beregnede honorar inkl.
buffer, vil udgøre vores loft for det samlede honorar relateret til delopgaverne.
Scenarie I – Parterne forestår udarbejdelse, opstilling af udkast m.v.
Nedenstående tilbud er baseret på, at parterne leverer udkast til værdiansættelser, åbningsbalancer, budget og takstblad, hvorefter vi gennemgår disse og assisterer med eventuelle tilpasninger m.v.
Vores beregnede honorar vil i dette tilfælde være 278 tkr. Som beskrevet ovenfor vil det,
henset til det ønskede loft, være nødvendigt at tillægge en buffer på 20%. Det beregnede honorar, inkl buffer, svarende 333 tkr. til vil derfor udgøre vores tilbud under ovennævnte forudsætninger.
Opg a ve

Indhentning, validering og værdiansættelse af
indskudsopgørelser fra de nuværende 4
distributører
Indhentning, validering og værdiansættelse af
aktierne i EVK A/S,
herunder iagttage reglerne om ulovlig
statsstøtte
Indhentning af nuværende
moderselskabsgaranti fra Energi Viborg A/S
overfor EVK A/S
Fastsættelse af endeligt indskud og
værdiansættelse vedr. de 5 afgivende
selskaber samt afklaring af tinglysningsafgifter
Udkast til åbningsbalance for Viborg Varme
A.m.b.a., herunder evt. placering af
produktionsenhed ift. at undgå skattepligt
Udarbejdelse af moderselskabsgaranti fra
Viborg Varme A.m.b.a overfor Viborg Varme
Produktion A/S (Tidligere EVK A/S)
Udkast til budget og takstblad for Viborg
Varme A.m.b.a. (2020)
Indhentning af bindende svar fra SKAT ift.
Viborg Varme A.m.b.a.’s eventuelle skattepligt
Afklaring af nødvendig garantistillelse ift. elproduktion

Ti m er Pa rtner

Ti m er Ledende

Ti m er U df ørende

Ti m er Speci a l i s ter

I alt

5

7.500 kr.

10

9.500 kr.

35

21.000 kr.

0

- kr.

38.000 kr.

5

7.500 kr.

5

4.750 kr.

2

1.200 kr.

6

12.000 kr.

25.450 kr.

1

1.500 kr.

0

- kr.

0

- kr.

25

50.000 kr.

51.500 kr.

1

1.500 kr.

10

9.500 kr.

0

- kr.

8

16.000 kr.

27.000 kr.

2

3.000 kr.

5

4.750 kr.

8

4.800 kr.

2

4.000 kr.

16.550 kr.

8

12.000 kr.

5

4.750 kr.

20

12.000 kr.

5

10.000 kr.

38.750 kr.

1

1.500 kr.

10

9.500 kr.

0

- kr.

8

16.000 kr.

27.000 kr.

4

6.000 kr.

5

4.750 kr.

5

3.000 kr.

0

- kr.

13.750 kr.

0

- kr.

0

- kr.

0

- kr.

20

40.000 kr.

40.000 kr.

0

- kr.

0

- kr.

0

- kr.

10

20.000 kr.

20.000 kr.

Beregnet honorarestimat
Buffer henset til fastpris, 20%
Samlet honorar, inkl buffer

278.000 kr.
55.600 kr.
3 3 3 .6 0 0 kr.

Såfremt det under forløbet måtte vise sig, at forudsætningerne, for en eller flere delopgaver,
ikke kan holdes vil vi efter en dialog herom foreslå at delopgaven i stedet prissættes med afsæt i scenarie II.
Med afsæt i det estimerede tidsforbrug på 211 timer, vil vores gennemsnitlige timepris, ved
scenarie I, være (278.00/231) 1.203 kr.
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Scenarie II – BDO forestår udarbejdelse, opstilling af udkast m.v
Nedenstående tilbud er baseret på, at parterne i mindre grad leverer udkast til værdiansættelser, åbningsbalancer, budget og takstblad. BDO vil således i væsentlig grad skulle forestå
udarbejdelse heraf.
Vores beregnede honorar vil i dette tilfælde være 364 tkr. Som beskrevet ovenfor vil det,
henset til det ønskede loft, være nødvendigt at tillægge en buffer på 20%. Det beregnede honorar, inkl buffer, svarende til 436 tkr. vil derfor udgøre vores tilbud under ovennævnte forudsætninger.
Opg a ve

Ti m er Pa rtner

Indhentning, validering og værdiansættelse af
indskudsopgørelser fra de nuværende 4
distributører
Indhentning, validering og værdiansættelse af
aktierne i EVK A/S,
herunder iagttage reglerne om ulovlig
statsstøtte
Indhentning af nuværende
moderselskabsgaranti fra Energi Viborg A/S
overfor EVK A/S
Fastsættelse af endeligt indskud og
værdiansættelse vedr. de 5 afgivende
selskaber samt afklaring af tinglysningsafgifter
Udkast til åbningsbalance for Viborg Varme
A.m.b.a., herunder evt. placering af
produktionsenhed ift. at undgå skattepligt
Udarbejdelse af moderselskabsgaranti fra
Viborg Varme A.m.b.a overfor Viborg Varme
Produktion A/S (Tidligere EVK A/S)
Udkast til budget og takstblad for Viborg
Varme A.m.b.a. (2020)
Indhentning af bindende svar fra SKAT ift.
Viborg Varme A.m.b.a.’s eventuelle skattepligt
Afklaring af nødvendig garantistillelse ift. elproduktion

Ti m er Ledende

Ti m er U df ørende

Ti m er Speci a l i s ter

10

15.000 kr.

25

23.750 kr.

50

30.000 kr.

0

5

7.500 kr.

10

9.500 kr.

2

1.200 kr.

1

1.500 kr.

0

- kr.

0

1

1.500 kr.

10

9.500 kr.

0

2

3.000 kr.

10

9.500 kr.

8

12.000 kr.

15

1

1.500 kr.

8

12.000 kr.

0

- kr.

0

- kr.

0

- kr.

0

- kr.

0

- kr.

0

- kr.

I alt

- kr.

68.750 kr.

12

24.000 kr.

42.200 kr.

- kr.

25

50.000 kr.

51.500 kr.

- kr.

8

16.000 kr.

27.000 kr.

10

6.000 kr.

2

4.000 kr.

22.500 kr.

14.250 kr.

25

15.000 kr.

5

10.000 kr.

51.250 kr.

10

9.500 kr.

0

- kr.

8

16.000 kr.

27.000 kr.

10

9.500 kr.

20

12.000 kr.

0

- kr.

33.500 kr.

20

40.000 kr.

40.000 kr.

10

20.000 kr.

20.000 kr.

Beregnet honorarestimat
Buffer henset til fastpris, 20%
Samlet honorar, inkl buffer

363.700 kr.
72.740 kr.
4 3 6 .4 4 0 kr.

Med afsæt i det estimerede tidsforbrug på 323 timer, vil vores gennemsnitlige timepris, ved
scenarie II, være (363.700/323) 1.126 kr.
Det skal bemærkes, at hverken scenarie I eller II indeholder deltagelse i møder m.v. Disse vil,
med afsæt i de tilbudte timepriser, blive afregnet på baggrund af medgået tid. Der vil ikke
blive beregnet transporttid i relation til møder m.v.
Tilbuddet er gældende 6 mdr. frem.
Såfremt I ønsker yderligere oplysninger til brug for behandling af vores tilbud, står vi gerne til
rådighed, og kan kontaktes, som angivet nedenfor.
BDO
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab A/S
Kystvejen 29
8000 Aarhus C
CVR-nr. 20 22 26 70
Søren Peter Nielsen
Partner, statsautoriseret revisor
Tlf. 28 75 51 65
E-mail: spn@bdo.dk

Kim Kirk Kaiser
Partner, Skat
Tlf. 26 31 82 21
E-mail: kik@bdo.dk

Preben Pedersen
Partner, statsautoriseret revisor
Tlf. 41 96 17 26
E-mail: prp@bdo.dk

