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Kære interessent i Sydvestsjællands Vindmøllelaug SSV1 I/S 
 

Afregning: 
Afregningen for kalenderåret 2013 vil blive overført til din konto den 29. januar 2014. 

Der vil blive udbetalt 125 kr. pr andel. 

Hvis du vil følge med kvartal for kvartal, kan det gøres på vores hjemmeside under Resultat. 

 

Året, der gik: 
På Sjælland var vindens energiindhold på 89-90 % af et såkaldt ”gennemsnitsår”. 

El produktionen fra SSV1 blev derfor også under vores budget, der var et gennemsnit af produktionen de foregående år. 

Produktion 2.506.938 kWh., mod budget 2.675.000 kWh, et fald på 6,3 %. 

Hvis du vil følge produktionen måned for måned, kan det gøres på vores hjemmeside under Produktion. 

 

Afregningspriser:  
De opnåede afregningspriserne på ”Nord Pool spot”, hvor EL-produktionen fra vindmøller handles, har været ret stabile, men 

på et relativt lavt niveau. 

De månedlige gennemsnitspriser har svinget fra 23–31 øre/kWh., med et gennemsnit på ca. 27,2 øre/kWh. 

Link til Nordpool: http://www.npspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/ 

 

Møllerne er over 20 år gamle og modtager derfor intet pristillæg. 

Produktionen har været afregnet på en puljeordning i 2013, hvor Vindenergi Danmark låser priserne for et kvartal af gangen. 

2013 er afregnet til i gennemsnit 27,7 øre/kWh, hvilket var under vores budget på 30 øre/kWh. Et fald på 7.7 %. 

Vi har besluttet indtil videre at forblive i puljeordningen. 

Den faste pris for første kvartal 2014 er på 28,66 øre/kWh i puljeordningen, hvilket er ret flot sammenlignet med den spot-pris, 

der er i øjeblikket.  

Hvis du vil følge afregningsprisen måned for måned, kan det gøres på vores hjemmeside under kwh pris. 

 

Drift og vedligeholdelse: 
Alle vores vindmøller overlevede de 2 storme uden skader, hvilket vi naturligvis er rigtig glade for!   

Alle omkostninger til drift og vedligeholdelse har været under vores budget, hvilket er særdeles tilfredsstillende! 

 

Hvordan ser fremtiden ud: 
Vores vindmøller kører ganske tilfredsstillende, så på dette punkt er vi ganske fortrøstningsfulde, vi fortsætter nogle år endnu! 

EL-afregningspriserne på spotmarkedet ser derimod  ikke ud  til at rette sig lige med det første! 

Vi har set vigende priser de sidste par år. Dette skyldes en kombination af den lave vækst i Europa, grundet Finanskrisen.  

Samtidig er der sket en massiv udbygning af sol og vindkraftanlæg i store dele af Europa.  

Dette, kombineret med stigende udvinding af skifergas i Nordamerika, har presset råvarepriserne på bl.a. kul ned i et meget 

lavt niveau.  

Derfor skal vi nok indstille os på, at de lave el-afregningspriser vil fortsætte de næste 2-4 år. 

På den lange bane er det nuværende prisniveau dog ikke holdbart, idet udbygning med nye el-producerende anlæg ikke er 

rentabel.  

Vi er derfor på den lange bane fortrøstningsfulde, men de næste par år må vi nok indstille os på et lidt lavere prisniveau, end vi 

havde forventet. 

 

Til brug for selvangivelsen for 2013 bliver det ureviderede regnskab lagt på vores hjemmeside primo februar. 

Gå ind under regnskabet for det Vindmøllelaug, du skal bruge regnskabet for og print det ud. 

Nøgletal til SKAT står til venstre for forside.  

Kræver PDF-reader, som kan downloades gratis her: http://get.adobe.com/dk/reader/ 

 

Link direkte til regnskabet: http://www.ssv1.dk/ssv1regnskab/2013%20regnskab%20ssv1.pdf 

 

Generalforsamlingen bliver afholdt i Centergården, Søndergade 28, Hyllinge, 4700 Næstved, tirsdag d. 8. april 2014 kl. 19.30. 
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Dagsorden og beretning bliver udsendt til de enkelte andelshavere, minimum 14 dage før Generalforsamlingen, sammen med 

det reviderede regnskab. 

Dagsordenen vil ligeledes kunne ses på hjemmesiden under sidste nyt, primo marts måned. 

 

Hermed ønskes alle et Godt Nytår. 
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