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Bilag D. Prognoser 2018-2048 

 

1. Ledelsens prognoseerklæring  
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2. Den uafhængige revisors erklæring på prognoserne for 2018-2048 

Til lokale borgere med køberet til andele i Lindø Vindmøllelaug I/S 

Vi har efter aftale undersøgt de af direktionen i Energi Fyn Produktion A/S godkendte prognoser for Lindø Vindmøllelaug I/S, omfattende drifts-, 

likviditets-, og balanceprognoser for perioden 2018 – 2048 (side 40-48). 

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

Prognoserne er udarbejdet med det formål at give potentielle investorer i form af lokale borgere med køberet til de udbudte andele et overblik over 

det forventede resultat i Lindø Vindmøllelaug I/S for perioden 2018-2048 under de anførte forudsætninger. 

Prognoserne er udarbejdet ved anvendelse af et sæt forudsætninger, som omfatter hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og le-

delsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted. Som følge heraf kan prognoserne være uegnet til andet formål. 

Ledelsens ansvar for prognoserne 

Direktionen i Energi Fyn Produktion A/S har ansvaret for de godkendte prognoser og for udarbejdelsen heraf på grundlag af de væsentlige forud-

 direktion anser 

for nødvendig for at udarbejde fremskrivningen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne  

Direktionen i Energi Fyn Produktion A/S har endvidere ansvaret for de forudsætninger, som prognoserne er baseret på. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om prognoserne på grundlag af vores undersøgelser.  

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske fi-

nansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.  

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfat-

tende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og 

gældende krav i lov og øvrig regulering. 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for 

revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professio-

nel adfærd. 

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om prognoserne er udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og i overensstemmelse 

med den for virksomheden forventede gældende regnskabspraksis, således som den er beskrevet i afsnittet ”Prognoseforudsætninger og anvendt 

regnskabspraksis”, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i prognoserne.   

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at prognoserne for perioden 2018 – 2048 i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de i afsnittet 

mheden forvente-

  

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de i prognoserne angivne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse 

afvigelser kan være væsentlige. Vores arbejde har ikke omfattet en vurdering af, om de anvendte forudsætninger er velbegrundede, eller om resul-

tatforventningerne kan realiseres, og vi udtrykker derfor ingen konklusion herom. 

Fremhævelse af forhold i prognoser 2018-2048 

Vi henleder opmærksomheden på afsnit ”3.2.1 Indtægter” i prognose 2018-2048, hvor konsekvenserne ved tilslutning og produktion til el nettet 

efter 21. februar 2018 beskrives. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 

Odense, den 7. november 2017 

ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Brian Skovhus Jakobsen 

statsaut. revisor 

3. Prognoseforudsætninger og anvendt regnskabspraksis 

Prognosen for Lindø Vindmøllelaug er udarbejdet til brug for investors vurdering af investeringspotentialet samt til brug for ledel-

sen i Lindø Vindmøllelaug I/S.  

Generelt er prognosen udtryk om forventningerne til den økonomiske udvikling for vindmøllen baseret på forventede forhold og 

modtagne oplysninger om vindmøllens opsætning og efterfølgende drift.  
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Prognosen baserer sig på køb af en fabriksny Vestas V117 3,3/3,45 MW vindmølle beliggende på Odense Havne Terminal i Ker-

teminde Kommune. Vindmøllerne forventes idriftsat primo 2018, hvorfor prognoseperioden omfatter 1. januar 2018 - 31. decem-

ber 2048.  

Denne prognose omfatter vindmølle 2 ud af i alt 3 vindmøller som vil blive opført på Odense Havne Terminal.  

Der kan forekomme afrundingsdifferencer i prognosen, hvorfor en manuel eftertælling af prognosen kan vise afrundingsdifferencer 

på enkelte totaler og mellemtotaler.  

Prognosen for Lindø Vindmøllelaug I/S er udarbejdet på grundlag af nedenstående forudsætninger.  

3.1. Anlægsperioden  

I forbindelse med tegning af vindmølleandele forventes indbetalt 2.950 kr. pr. ejerandel pr. ejerandel inden levering af vindmøl-

len, således der i alt bliver foretaget indskud fra interessenterne på 36.479.700 kr.  

Den forventede anlægssum udgør 36.479.700 kr.  

Der er derfor som udgangspunkt tilstrækkelige midler fra indbetaling fra interessenterne til dækning af indkøb af vindmølle mv.  

Interessentskabet får dog behov for at optage lån til mellemfinansiering af moms i forbindelse med opførelse af vindmøllen, hvil-

ket finansieres af Energi Fyn Produktion A/S.  

Rente vedrørende anlægsperioden er ikke medtaget i prognosen, eftersom det indgår som en del af anlægsprognosen.  

3.2. Driftsperioden  

Vindmøllen forventes opsat og indkørt senest med virkning pr. 21. februar 2018, og prognosen dækker en driftsperiode på ca. 30 

år fra 1. januar 2018 — 2048, med 2048 som afviklingsår.  

Da der er tale om en stram tidsplan for opførelsen af vindmøllerne er der en risiko for, at vindmøllerne ikke vil være i drift pr. 1. ja-

nuar 2018. Dette vil medføre en reduktion af de forventede indtægter i 2018.  

3.2.1. Indtægter  

Der er i prognosen indregnet en produktion svarende til de udarbejdede vindprognoser for en 3,3/3,45 MW V117 vindmølle. Heraf 

fremgår det, at vindmøllen forventes at producere 12.366.000 kWh i et normalt vindår.  

Indtægter er indregnet i prognosen i takt med den forventede produktion.  

Både den samlede produktion og produktionen for vindmøllen i Lindø Vindmøllelaug I/S er opgjort via P50 beregning fra EMD.  

Der er i prognoserne anvendt en markedspris på 17,00 øre/kWh i 2018. Herefter pristalsregulereres markedsprisen med 1 % p.a., 

således at den i 2047 forventes at udgøre 22,69 øre/kWh. 

Det bemærkes, at afregningsprisen løbende ændrer sig i forhold til markedsforholdene, og prisen kan ændre sig væsentligt i frem-

tiden.  

Der er ikke indgået fastpris aftale med el-handelsselskaber.  

Udover ovenstående afregningspris er der indregnet lovregulerede pristillæg. Dette bevirker, at der afregnes 25 øre/kWh i vind-

møllens første 24.845 fuldlasttimer.  

Det skal bemærkes, at det lovregulerede pristillæg på 25 øre/kWh reduceres forholdsmæssigt "øre for øre", hvis pristillægget og 

markedsprisen tilsammen overstiger 58 øre pr. kWh.  
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Der skal gøres kraftigt opmærksom på, at såfremt vindmølle 2 ikke er net-tilsluttet og har produceret el til nettet senest onsdag 

den 21. februar 2018, vil vindmølle 2 ikke være omfattet af nugældende udbudsmateriale og dermed det lovregulerede pristillæg 

på 25 øre/kWh. Tilslutning til el nettet efter 21. februar 2018 vil blive omfattet af nye udbudsregler som pt. ikke er vedtaget i Fol-

ketinget og derfor ikke kendte. I prognosen er der for perioden 2018-2024 indregnet et samlet pristillæg på 20,5 mio. kr. for 

vindmølle 2. 

Såfremt Vindmølle 2 tilsluttes el nettet efter 21. februar 2018, vil det reducere de årlige udbyttebetalinger i prognosen med op til 

20,5 mio. kr. i perioden 2018-2024. 

Det bemærkes, at afregningsprisen løbende ændrer sig i forhold til markedsforholdene, og prisen kan være væsentlig forskellig på 

opstillingstidspunktet.  

3.2.2. Driftsomkostninger og afskrivninger 

På udgiftssiden vil de væsentligste omkostninger ved drift af vindmøllen omfatte serviceomkostninger, forsikringer samt admini-

strationsomkostninger.  

Der er indgået en serviceaftale med Vestas på 20 år og med en årlig betaling på 483.677 kr.(2018). Aftalen indeholder service og 

vedligeholdelse af vindmøllen i 20 år, herunder udskiftning af hovedkomponenter i vindmøllen.  

Der er udover serviceaftalen ikke indgået faste aftaler i relation til driftsomkostninger. Parkens samlede driftsomkostninger forde-

les ift. den enkelte vindmølles produktion/parkens samlede produktion.  

Efter udløb af serviceaftalen i 2038 er der indregnet et beløb svarende til omkostningen til serviceaftalen i 2038 tillagt en årlig 

pristalsregulering.  

Der er i prognosen indregnet en årlig inflation på 1,5 % på driftsomkostninger.  

Vindmøllen afskrives i prognosen over 30 år, som svarer til den forventede tekniske levetid på vindmøllen. Scrapværdien er ved 

vindmøllens nedtagning fastsat til 0 kr. Der er endnu ikke foretaget dekomponering af vindmøllens enkeltkomponenter. Dekom-

poneringen kan medføre en anden afskrivningsprofil end den som er indregnet i prognoserne men forventes ikke at påvirke stør-

relsen af de årlige udlodninger.  

Omkostningen i forbindelse med nedtagningen af vindmøllen og reetablering af areal er opgjort til ca. 500.000 kr. I prognosen er 

denne forpligtelse afsat som en forpligtelse i 2018 som er tillagt vindmøllens anskaffelsessum. De forventede omkostninger til 

nedtagning af vindmøllens afskrives i samme takt som vindmøllen. 

3.2.3. Renter  

Der er i prognosen regnet med en renteindtægt på indeståender på 0 % pr. år.  

Der forventes ikke væsentlig rentebærende gæld i Lindø Vindmøllelaug I/S, eftersom renteomkostninger vedrørende mellemfi-

nansiering af moms i byggeperioden indgår i anlægsprognosen.  

3.2.4. Anlægsinvestering og afskrivninger  

Anskaffelsesprisen for Lindø Vindmøllelaug I/S' vindmølle er i prognosen sat til 36.479.700 kr. svarende til 2.950 kr. pr. 1.000 

kWh andel.  

For en nærmere gennemgang af anlægsprognosen henvises til punktet "Anlægsbudget og forventet projektpris” i afsnit 4.b i ud-

budsmaterialet.  

I anskaffelsessummen indgår den samlede jordleje for de kommende 30 år.  

Eftersom projektet er et udviklingsprojekt, er der ikke indgået endelige aftaler med alle leverandører endnu, hvorfor der er usikker-

hed forbundet med de endelige priser og aftalevilkår mv.  

Vindmøllen afskrives i prognosen over 30 år, som svarer til den forventede tekniske levetid på vindmøllen.  

3.2.5. Egenkapital  

Lindø Vindmøllelaug I/S etableres med en kapital på 36.479 t.kr. Der vil løbende i prognoseperioden blive udloddet overskyden-

de likviditet til interessenterne.  

I hele prognoseperioden forventes en årlig udlodning som stort set svarer til overskuddet før afskrivninger.  

3.2.6. Skat og udskudt skat  

Der er ikke indregnet skat og udskudt skat i prognosen, da denne vil afhænge af de enkelte investorers skatteforhold.  

3.2.7. Gældsposter  

Der er ikke indregnet låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringen.  

3.2.8. Arbejdskapital  

Der er ikke fremskrevet med nogen arbejdskapital, idet driftsindtægterne løbende dækker driftsomkostningerne, og nettoindtæg-

terne udloddes til interessenterne løbende.  
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3.2.9. Debitorer og kreditorer  

Der er i prognosen indregnet tilgodehavende og gæld til henholdsvis en måneds produktionsindtægter og en måneds indkøb.  

3.2.10. Momsforhold  

Vindmølledrift er omfattet af momspligtig virksomhed, hvorfor der er fradrag for moms på anskaffelsessummen på vindmøllen mv. 

samt driftsomkostninger.  

I driftsfasen forudsættes månedsvis afregning af moms.
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Bilag E. Godkendelse af annonce- og udbudsmateriale 
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