Telge Energi Vind Ekonomisk förening
Information från styrelsen Mars 2016
Rapport från Hedvind och Movind
Hedvind
Hedvind har under verksamhetsårets 11 första månader producerat 6,6 GWh vilket är 1,0 GWh mer än
normal produktion för perioden. Den totala elproduktionen från båda verken under perioden blev 11,8
GWh.
Movind
Movind har under verksamhetsårets första9 månader producerat 5,6 GWh vilket är i paritet med
budgeterat utfall. Inga störningar har rapporterats under perioden.

Ekonomisk Rapport
Det ekonomiska rörelseresultatet per den 31 januari dvs. 10 månader in på verksamhetsåret 2015-2016
före avskrivningar blev 0,9 Mkr vilket är 0,1 Mkr bättre än budget. Resultatet efter avskrivningar och
finansiella poster blev – 2,94 Mkr vilket är ca 0,4 Mkr bättre än budget. Föreningen har 5,0 Mkr i kassan
och 14 500 elcertifikat till ett aktuellt värde av ca 2 Mkr.

Försäljning av vindkraftsandelar
Föreningen har per den 12 april ca 1500 andelar i lager och ca 1000 andelar som ligger som
förmedlingsuppdrag att sälja till nominellt pris. Återköpen ökade markant under hösten 2015 men efter
genomförandet av den nya återköpspolicyn har återköp återgått till mer normal nivå. Under januari och
februari har 97 andelar sålts vilket indikerar att lagret kommer att fortsätta växa undre 2016.

Beslut om prisgaranti
Det låga elpriset det senaste året har gjort att andelspriset under enstaka månader kan komma att vara
lägre än det elpris medlemmen betalar för inköpt el. Styrelsen har därför i februari infört en prisgaranti
på andelelpriset som en åtgärd för att öka medlemsnyttan under perioder med låga elpriser.
Prisgarantin innebär följande: I de fall Telge Energis inköpspris för övrig el som köps av andelsägaren är
lägre än 19 öre/kWh följer andelselpriset med Telge Energis inköpspris nedåt under innevarande månad.
Prisgarantin innebär därmed att andelselpriset är rörligt nedåt och att andelspriset på 19 öre/kWh
fungerar som ett takpris.
Exempel 1. Om Telge Energis inköpspris i juli 2016 blir 14 öre/kWh så kommer andelselpriset att sänkas
till 14 öre/kWh den månaden.
Exempel 2. Om Telge Energis inköpspris under en kalendermånad 2016 blir 20 öre/kWh eller mer så
kommer andelselpriset alltid att var 19 öre/kWh under dessa månader.
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