Windcap
VD:s kommentarer avseende kvartal 3-4 2009

Investeringar
Under oktober månad genomförde Windcap Fond 1 och Fond 2 en gemensam investering avseende
majoritetsägandet i 2 stycken nya vindkraftverk belägna mellan Falkenberg och Varberg. Investeringen
gjordes via bolagsförvärv och vindkraftverken ingår i 2 olika parker, den ena bestående av 5 stycken
verk och den andra av 2 stycken verk.
I båda fallen finns gemensamma driftsbolag/avtal vilket innebär att vi delar den löpande risken på
driften av verken med övriga delägare i parkerna och kan dessutom utnyttja vissa storleksfördelar.
Verken är dels en Vestas V90 2 MW med 105 meters navhöjd och dels en Enercon E82 2 MW med 78
meters navhöjd.
Årsproduktionen för de båda verken är beräknad till cirka 11 500 MWh motsvarande cirka 5 750
personers hushållsel eller uppvärmningen av 575 villor. Utifrån den kortare period verken varit i drift
under 2009 är bedömningen att det finns goda förutsättningar att verklig produktion kan komma
överskrida den beräknade produktionen.

Elproduktion
Produktionen av el under av året startade däremot med mycket låg nivå i januari, endast c:a 73 % av
budgeterad nivå pga. svaga vindar men har successivt ökat månad för månad och i november
överskreds budgeten för första gången under året och låg på 102 %. Tillgängligheten för våra
befintliga Enercon-verk har under året varit mycket god vilket också bidragit till den goda
produktionsnivån.

Elpris
Elprisets utveckling har under året har varit negativ på grund av framför allt lågkonjunkturen med
följande lägre efterfråga men även periodvis varierat kraftigt. Terminspriset på t.ex. 1-års avtal sjönk
under början av året kraftigt, från cirka 43 öre/KWh till 31 öre/KWh för att under våren återigen nå
nivåer över 40 öre/KWh. Under sommaren och hösten sjönk priset återigen och bottnade under
september kring 33 öre/KWh för att återigen stiga. Under november vände priset nedåt igen men har
återigen börjat stiga och har nu i december månad nått c:a 40 öre/KWh vilket närmar sig nivån som
gällde vid årets början.

Elcertifikatpris
Prisutvecklingen avseende elcertifikaten har däremot under året haft en positiv långsiktig trend,
företrädesvis på de längre terminsavtalen, men med vissa upp- och nedgångar. I början av året låg det
rörliga och 1-års priset kring 30 öre/KWh mot nuvarande 33 öre/KWh.

Klimat
Utfallet av klimatkonferensen i Köpenhamn kommer förhoppningsvis fortsätta öka satsningarna på vår
miljö, varav utbyggnaden av vindkraft är en liten pusselbit i ett globalt pussel. Förutom stora politiska
överenskommelser och insatser är det viktigt att komma ihåg att vi alla kan dra vårt lilla strå till
stacken för att förbättra vårt klimat. En investering i Windcap är bra sätt men vi kan också försöka
minska vår konsumtion av energi, börja handla mer ”närproducerat”, resa mer miljövänligt som tåg
mm.

Övrigt
Skatterätten har beslutat att vindkraftskooperativen och dess medlemmar ska ”uttagsbeskattas” vilket
tyvärr försämrar kalkylen för den som funderat över att investera i en ekonomisk förening och köpa sin
egen el till självkostnad.
Denna ”förmånsbeskattning” påverkar däremot inte vare sig Windcap eller våra aktieägare utan en
investering i Windcap blir mer fördelaktigt relativt en investering i ett vindkraftskooperativ.
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