Krokom den 22 juni 2016

Vindkraftsvänner.
Årets föreningsstämma genomfördes den 11 maj 2016 och protokoll och övriga handlingar
ligger på hemsidan.
På stämman beslutades det att ingen återbäring eller återbetalning på medlemsinsatsen
kommer att ske för år 2015. Orsaken är att föreningen endast ger ett litet överskott, pga av
låga elpriser.
Det beslutades att det ska läggas ut ekonomisk information och information om vad
vindkraftverken genererar kvartalsvis på hemsidan. De ekonomiska sifforna är rådata och det
slutliga årsresultat kan påverkas av bokslutsjusteringar.
En fråga som kom upp på årets föreningsstämma är vad som kan göras för att få till ett högre
ekonomiskt resultat. Ett förslag från en stämmodeltagare var att undersöka möjligheten att
sälja av ett av verken som vi är hälftenägare i för att minska skuldsättning och höja
likviditeten i föreningen. Detta förslag har lyfts till förvaltningsbolaget av styrelsen som
utreder frågan.
Vi äger 1,5 vindkraftverk av 6 verk. Föreningens erhåller 1,5 andel av de samlade intäkterna
från vindkraftverken. Viktigt att veta för att förstå excelfiler för vindkraftproduktion som visar
vad de 6 vindkraftverken generat se egen fil.
(Excelfilerna finns i två format excel 2003 och excel 2007 detta för att man ska kunna läsa
filerna även med äldre versioner av windows office.)
Ekonomisk information

(Jämförelsesiffror 2015)

2016 kvartal 1
Rörelsens intäkter 865 655 kr
Direkta, övr kostn -254 199 kr
Finansiella kostn - 85 405 kr
Avskrivning
-500 000 kr

2015 kvartal 1
Rörelsens intäkter 1 234 652 kr
Direkta övr kostn -267 563 kr
Finansiella kostn
-100 567 kr
Avskrivning
-500 000 kr

Beräknat resultat

Beräknat resultat

+ 26 051 kr

+366 522 kr

Se sid 2 Totalproduktion verk 2-7 (Kwh) årsjämförelser
Se även egen excelfil vindproduktion tom april 2016 med mycket mer data att studera för den
som vill veta mer detaljer om varje enskilt vindkraftverk.
Vid tangentbordet
Kenneth Nilsson styrelsesuppleant

Årsjämförelser.

