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Prækvalifikation: Revisorydelser for Ringkøbing-Skjern For-
syning A/S 

I forbindelse med valg af revisor ved selskabets generalforsamling i maj måned 2015 har 
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S besluttet, at indhente bud på koncernens revisionsopgaver. 
Revisionsopgaverne omfatter: 

 Årsregnskab efter gældende regnskabs- og skattelovgivning med fokus på vandsektor-
loven

 Sparring omkring vandsektorloven, herunder prislofter og benchmarking

 Sparring omkring varmeforsyningsloven, herunder biogas produktion

 Sparring omkring selskabernes drift, samt fremtidig udviklingspotentiale

Udbuddet af revisionsopgaven bunder ikke i utilfredshed med tidligere udført revision for Ring-
købing-Skjern Forsyning A/S, men er et led i konkurrenceudsættelse af ydelser hos Ringkø-
bing-Skjern Forsyning A/S. 

Udbuddet omfatter alle selskaber i koncernen: Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Ringkøbing-
Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S, 
Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S, Bioenergi Vest A/S samt Bioenergi Vest Innovation ApS.  

Revisionsopgaven omfatter dels den ordinære årlige revision inklusiv revisorerklæringer i hen-
hold til vandsektorloven, varmeforsyning og dels rekvireret ad-hoc bistand.  

Udbuddet gennemføres ved almindelig tilbudsindhentning blandt tilbudsgivere, der kan doku-
mentere følgende: 

 Bred erfaring omkring vandsektorloven (selskaber over 800.000 m3).
 Organisation der tilsikrer nødvendig og opdateret viden omkring vandsektorloven, med

et fagligt team uden afhængighed af enkeltpersoner.
 5 referencevirksomheder i porteføljen, der arbejder under vandsektorloven
 2 referencevirksomheder i porteføljen, der arbejder med varmeforsyning

Prækvalifikationen skal vedlægges følgende oplysninger: 
 Ansøgers firmanavn, cvr.nr., adresse, kontaktperson, telefonnummer og mail.
 Beskrivelse af relevant erfaring omkring vandsektorloven, herunder soliditet for videns-

fagligt personale.
 5 relevante referencevirksomheder der er underlagt vandsektorloven.
 2 referencevirksomheder der arbejder med varmeforsyning

Prækvalifikationen skal sendes på mail til LEHA@rsforsyning.dk senest 15. december 2015. 
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Prækvalificerede der indbydes til at afgive tilbud, får besked via mail den 17. december 2015. 

Aftalen om revisorydelser udbydes som en fire årig aftale med option på forlængelse i op til to 
år. Kontrakten tildeles efter: Relevant erfaring med vandsektorloven, herunder sikkerhed for 
vidensdeling mellem flere nøglemedarbejdere, samt ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”. 

Tilbudsperioden forventes at være 23. februar – 18. marts 2016, forventet indstilling i april 
2016 og godkendelse maj 2016. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Finn Jessen   Lene Fibæk Hansen 
Direktør    Afdelingsleder, økonomi 
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