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6.0 WINDBANK – Introduktion og trin for trin guide 

6.0.1 Introduktion til WindBank 
 
Økonomiberegningen er måske den vigtigste disciplin indenfor 
vindmølleprojektering. Det er jo i sidste ende økonomien, der afgør om et 
mølleprojekt kan finansieres, og dermed bliver realiseret. Med modulet 
WINDBANK i WindPRO, er det muligt at give en detaljeret fremstilling af 
forventet økonomiforløb i hele vindmølleprojektets levetid, samt beregne 
nøgletal for investeringen og dermed kontrollere om forudsætninger er 
fornuftige og om investeringen er attraktiv, fx sammenlignet med alternative 
investeringer. 
 
Der leveres fra modulet udskrifter af såvel overordnet karakter, der giver et 
hurtigt overblik over projektets økonomi, som meget detaljerede 
økonomiforløb, hvor hver enkelt forventet ind- og udbetaling gennem 
projektforløbet kan følges. Udskrifterne af detailøkonomien følger 
årsregnskabsloven, og er derfor specielt tilpasset Danmark. Denne kendes 
derfor af revisorer, finansieringsinstitutter, m.v., som er væsentlige partnere, 
når projektets økonomi skal vurderes, og finansiering skal findes. 
Vælges et andet land gælder de samme overordnede retningslinjer, men man 
kan dog ikke anvende specielle konstruktioner som vindmølle i 
virksomhedsordning, der er en speciel feature for beregning af projekter med 
danske ejere. 
 
Der eksisterer i hovedtræk fire forskellige typer af mølleprojekter:  

1. Fællesmølle (Møllelaug), hvor der kan genereres udskrifter for en 
laugsdeltager med et givet antal andele, og hvor økonomien for 
laugsmedlem ses i forhold til lauget (fx er indtægten beregnet 
udlodning fra laug). 

2. Personligt ejede møller, hvor der typisk anvendes 
virksomhedsordning. 

3. Virksomheds ejede, som følger normale virksomhedsregler 
4. Virksomhedsfællesmølle, hvor deltagerne i fællesmøllen ejer så store 

andele at hver ejer ”kører” projektet som en virksomhed, modsat 
møllelauget, hvor der er særlige regler med skattebegunstigelse ved 
små ejerandele. 
 

Man kan også regne samfundsøkonomisk værdi af vindmølleprojekter – det er 
blot et spørgsmål om at vælge de relevante forudsætninger for beregningen 
relateret hertil. 
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WINDBANK modulet bygger på skabeloner, hvilket gør det hurtigt at definere 
nye beregninger baseret på tidligere, hvor der kun er ændret lidt på 
forholdene.  

6.0.2 WindBank – Trin for trin guide 

 
 Beregn eventuelt energiproduktion med et af WindPRO 

energiberegningsmodulerne (for at der kan ske en automatisk 
overførsel af mølletype(r), størrelser og energiproduktion herfra).  

 Start modulet WINDBANK – hent en skabelon fra “Standarder” eller 
andre tidligere beregninger.   

 Gå gennem alle faneblade for at definere alle de nødvendige 
parametre. 

 Beregn og udskriv rapporter.  
 
 

6.1. WINDBANK – Beregningsmetoder og nøgletal 

6.1.1 Grundlæggende beregninger 

 
WINDBANK er i den dansksprogede udgave specielt “gearet” til beregning af 
økonomien i et vindmølleprojekt etableret under de nyeste regler i Danmark 
(specielt skatteregler), hhv. som fællesmølleprojekt (møllelaug) eller enkeltejet 
(privat) vindmølle direkte tilsluttet elnettet, men som nævnt indeholder modulet 
også generelle internationale regler, så det kan anvendes udenfor Danmark. 
Specielle beregninger for specifikke lande kan efter ønske inkluderes i 
programmet i forbindelse med den løbende udvikling og opdatering. 
 
Grundlæggende er et årsregnskab opdelt som følger (jvf. årsregnskabsloven): 

Driftsbudget: 

+Indtægter (salg af elektricitet + evt. værdi af egetforbruget af 
elproduktion indenfor egen installation) 
-Udgifter (drift og regnskabsmæssig afskrivning = reduktion i installationens 
værdi). 
=Overskud, ordinært, før skat og renter 
-finansiering (kun renter) 
-skat 
=Overskud efter skat og renter 
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Balancebudget: 

AKTIVER 
Installationer (værdi af møller m.v. efter regnskabsmæssig nedskrivning) 
Kassebeholdning (beløb på den konto, hvor den årlige likviditet anbringes) 
 
PASSIVER 
Nettoværdi (egenkapital) 
Gæld 
 
Den årlige likviditet er den årlige forøgelse af kassebeholdningen. Der 
beregnes således også likviditetsforløb. Det er værd at bemærke forskellen 
mellem et likviditets budget og et årsregnskab: 
 
Med likviditets budgettet beregnes årligt det beløb der står på 
kassebeholdningen, forudsat at alle ind og udbetalinger, herunder skat, kører 
via kassen. 
 
Med årsregnskabet beregnes årligt projektets værdi, idet der anvendes 
regnskabsmæssige afskrivninger der reelt udtrykker værdiforringelsen, mens 
likviditetsbudgettet i stedet for afskrivninger anvender afdrag på lån og 
indskudt kapital, som jo er de beløb der reelt ”trækkes” fra kassebeholdningen.  
 

6.1.2 Nøgletal 

 
En væsentlig udskrift fra WindBank er Nøgletal. Ved at se på disse kan man 
hurtigt vurdere om projektet er opstillet med realistiske forudsætninger og om 
projektet er økonomisk sundt. 
 
Nedenfor ses et eksempel på beregnede nøgletal, som forklares 
efterfølgende. 
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Ud over viste forklaring er det værd at se på etablerings og drifstomkostninger. 
 
Status ultimo 2009 er at vindmølleprojekter bør koste mellem 8 og 12.000 
kr/kW (8 - 12 mio.kr/MW) – en afgørende faktor er møllens specifikke effekt – 
samme effekt med større rotor gør en mølle dyrere pr. kW (og giver mere 
produktion pr kW). Møllen i eksemplet ovenfor har en meget stor rotor (90m) til 
en lille generator (1,8 MW) og ligger derfor i den høje ende. Der kan dog være 
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specielle betingelser som at man skal købe skrotnings møller ud, der kan øge 
prisen, ligesom køb af jord på særlig gode placeringer kan få prisen op over 
det angivne interval. 
 
Prisen i DKK/MWh bør være mellem 2000 og 4000. Over 4000 vil have svært 
ved at blive økonomisk rentabelt. Under 2000 er næppe realistisk, så hvis tal 
udenfor disse grænser ses, er der formodentlig inddateringsfejl. 
 
Driftsomkostninger i DKK pr. MWh bør være mellem 50 og 150, svarende til 5-
15 øre/kWh. En ”gammel” tommelfingerregel hedder 8 øre/kWh (80 kr/MWh), 
og den holder nok fortsat som et ”centralt estimat” (for on-shore). Er værdier i 
nøgletalsoversigt udenfor angivet interval, bør man kritisk vurdere forklaringen, 
og søge efter fejl. 
 
Energiproduktionen i kWh/kW (samme som fuldlasttimer) bør være mellem 
2000 og 4000 for en moderne 1-4 MW klasse mølle i DK. Faktisk gennemsnit 
for alle DK møller ultimo 2009 er 2000, men det er baseret på gennemsnits 
navhøjde på 42 m. Nye møller har typisk 80m navhøjde og dette alene øger 
produktionen omkring 30% for en gennemsnitsplacering. Hertil kommer at 
møllerne får større rotorer til samme effekt, hvilket yderligere øger 
produktionen, så den i gennemsnit bør være omkring 3000 kWh/kW for 
moderne møller i Danmark. 
  
 
Se http://www.emd.dk/files/Vindmøllers%20økonomi_EMD-Feb2010.pdf for 
mere info. 
 

6.2. WINDBANK – Inddatering af data 

6.2.0 Start af WINDBANK modulet 

 
WINDBANK modulet startes ved i WindPRO-hovedmenuen at klikke med 
musen på den grønne pil ud for modulnavnet WINDBANK.  
 
Før man kommer til hovedmenu skal man have oprettet et projekt eller indlæst 
et eksisterende. I den forbindelse skal indtastes grundoplysninger såsom land 
osv. – se kapitel 2 BASIS.  
 

http://www.emd.dk/files/Vindmøllers%20økonomi_EMD-Feb2010.pdf
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Klik på den grønne pil ud for WindBank for at starte modul – er pilen gul, 
mangler licens/aktivering. 

6.2.1 Åbning af skabelon 

 
Det første man møder når WINDBANK startes er muligheden for at vælge en 
skabelon. 
En skabelon er et “udgangsdatasæt” hvor en række felter er forududfyldte. 
Man kan selv opbygge skabeloner til forskellige projekttyper, så man skal 
indtaste/rette mindst muligt når et nyt projekt skal beregnes.  
 
Nogle demonstrations skabeloner ligger i mappen: WindPRO Data\Standards\ 
 
Du kan altid gemme dit eget projekt som en skabelon til senere brug i andre 
projekter. 
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Skabelonerne ligger som filer og kan derfor let kopieres til andre brugere, 
f.eks. fra fabrikant til dennes sælgere, hvilket sikrer en ensartethed i de 
økonomiopstillinger man præsenterer for kunderne. Ved 
geninstallation/oprydning i WindPRO skal man sikre sig at skabelonerne ikke 
slettes – sørg derfor altid for at have en backup.  

6.2.2 Opsætning 

 
I det første faneblad specificeres: 
Land, projekt (er defineret ved oprettelse af WindPRO projekt) 
Land, Investor – har kun speciel betydning ved valg af Danmark, idet dette 
giver adgang til særlige skatteregler for DK. 
Valuta, her kan indtasted enhel frit, man kan fx skrive EURO eller €. Under 
1/100 skrives fx øre eller €cent, mens der under * 1000 kan skrives 1000kr 
eller 1000€ eller kkr (kilokroner) osv. Tilsvarende under *1.000.000. 
Man kan herefter beslutte hvor i programmet forskellige enheder bekvemt 
anvendes. Det handler om at kunne tilpasse til projektstørrelse, så 
programmet både kan håndtere en lille husstandsvindmølle og et stort 1000 
MW projekt uden man skal taste mange decimaler eller meget store tal. 
 
Projekttypen (ejertype) giver yderligere adgang til valg af beregningsmodel for 
visse typer.  Indtastning af elforbrug anvendes reelt ikke (tidligere feature). 
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Bemærk at navnet på skabelonen optræder her. Hvis man altid vil starte med 
den samme skabelon skal man afkrydse dette i feltet ud for denne mulighed, 
og man bliver derefter ikke spurgt om valg af skabelon ved opstart af 
WINDBANK-modulet, men indlæser blot den, der er vist i felt automatisk. 
Knapperne til højre ”Læs/Gem skabelon” anvendes til at organisere 
skabeloner. 
     
Hvis man markerer “Fællesmølle” som projekttype, skal antallet af andele og 
størrelsen af andele angives, samt antal møllekøbere (i husstand), da dette 
har betydning for bundfradrag. Disse oplysninger gives for ”typisk” 
laugsdeltager, ønskes udskrifter for flere kombinationer, må man rette, 
genberegne og udskrive på ny. 

6.2.3 Projekt 

      
Navn på en beregning kommer med på alle udskrifterne. Man vil typisk skrive 
“beregnings-alternativ” her, f.eks. “Tilskud bortfalder om 10 år”, eller hvad man 
nu kan finde på at lave følsomhedsanalyser for. Overordnet projektnavn og 
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projektbeskrivelse kommer med fra forudgående indtastning af 
projektoplysninger i WindPRO. 
Feltet kan også anvendes til at skrive et personnavn eller et møllenummer, 
hvis f.eks. en række møller skal købes af forskellige personer, og man vil 
udføre en økonomiberegning for hver mølle. 
 
Data for produktionsberegning kan være: 
 

 Brugerdefineret - Man indtaster frit mølletype, antal møller og 
energiproduktion. 

 Anvend mølle fra objektliste - Man kan bruge prisoplysningerne fra 
møllekataloget - møller vælges blandt dem, man har oprettet som 
objekter i sit projekt. 

 Anvend mølle fra WindCat - Man kan bruge prisoplysningerne fra 
møllekataloget - møller vælges blandt alle møllerne i møllekataloget. 

 Hent fra energiberegning - Man vælger en udført energiberegning 
(Windatlas eller PARK) og kan vælge blandt de møller, der er anvendt 
i beregningen. Når oplysningerne er blevet hentet ind ændres disse 
ikke - heller ikke selv om man foretager en ny energiberegning. 

 Link til energiberegning - Man vælger en udført energiberegning 
(Windatlas eller PARK) og kan vælge blandt de møller, der er anvendt 
i beregningen. Hvis man foretager en ny energiberegning vil 
oplysninger om produktion automatisk blive opdateret, og man kan 
genberegne økonomien. 

     
Feltet Beregnet produktion - 10% : kan bruges til at opveje de usikkerheder, 
der er i energiberegningen. De 10% vil ofte ikke være tilstrækkelige, da de 
estimerede tal afhænger kraftigt af terrænforhold og tilgængelige vinddata. De 
10% kommer i øvrigt fra PARK beregning, hvor man kan have tastet andre 
værdier, som så vil fremgå. 
 
Man kan vælge at regne på en brugt mølle, tekst for levetid ændres sig da 
restlevetid, og man indtaster overtagelsestidspunkt i stedet for 
opstillingstidspunkt. 
 
Opstilingstidspunkt er vigtig at forstå hvordan virker. Normalt anvendes 
måned 12, hvilket betyder opstillet 31.12 og dermed fuld afskrivningsværdi i 
”år 0” (installationsåret), men ingen indtægter/udgifter i øvrigt. Installationen 
forudsættes altid afsluttet ultimo måneden. Anvendes fx måned 1, vil der 
komme 11 måneders indtægt/udgift i år 1, og 12 måneders baseret 
afskrivning. 
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6.2.4 Elpris 

 
    
Elafregningsprisen kan opbygges helt fleksibelt. Man kan oprette så mange 
linjer man har behov for til at beskrive de forskellige betalinger man modtager. 
For hver linje kan angives: 
 
Navn – indtast et beskrivende navn for den givne pris 
Andel af produktion – hvis fx man sælger noget af strømmen til én kunde og 
en andel til en anden, eller man fortrænger egetforbrug med en del af 
produktionen, kan man tilknytte en prisprofil til fx 40% af produktionen og en 
anden prisprofil til 60% af produktionen. 
Pris – her angives prisen i den enhed, man har valgt under opsætning, fx 
øre/kWh. 
Egenskaber – her kan vælges mellem: 
Angiv årlig stigning – her tastes % for årlig stigning i felt til højre for. 
Inflationsreguleret – her anvendes den inflation man specificerer på faneblad 
”Inflation mv.” 
Årlige værdier – her åbnes et nyt vindue, hvori man frit kan indtaste priser år 
for år. 
Begrænset af fuldlasttimer – her kan i feltet til højre for indtastes til hvor 
mange fuldlasttimer denne pris betales. 
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Nedenfor ses inddaterings form for ”Årlige værdier”. 

 
         
  

6.2.5 Budget 

 
 
Der kan inddateres et simpelt budget, eller du kan aktivere “Avanceret/Enkel”- 
knappen for at få adgang til detaljeret beskrivelse af hver budgetlinje (se 
ovenstående figur). Følgende parametre kan specificeres:  
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 Investering - normal  
 

 Forudbetalt drift – fx service og forsikring for et antal år (som 
inkluderes i budgettet, men behandles som driftsudgifter) 

 
 Automatisk beregnet forsikring – en Auto-forsikrings beregner kan 

åbnes (se nedenfor).  
 

For hver linje med valget ”investering” kan afkrydses: 
 
 

 A1 – A3: Afskrivning: Tre forskellige afskrivningsmetoder for hver 
komponent kan vælges (kan defineres under faneblad ”skat”).  

 
 F: Forsikring – specificerer om den pågældende komponent skal 

fremtræde i forsikringsberegningen.  
 

Kolonnen ”År” anvendes hvor der er valgt forudbetalt drift, til at specificere 
hvor mange år driftsudgiften skal fordeles over. 
 
Tekst anvendes til at beskrive komponenten, fx ”Fundament”. 
 
Under budgetlinjer udregnes nøgletal, så man hurtigt kan vurdere om 
indtastede budgettal er fornuftige. Eksempelvis bør pris pr. 1000 kWh ligge i 
omegnen 2-5.000 kr og pris pr kW mellem 5-15.000 kr. Gør de ikke det, tyder 
det på en fejlindtastning, som kan ligge under ”projekt” (indtastning af 
produktion). 
 
Reguleringspost: en af budgetkomponenterne kan vælges som 
“reguleringspost”. Dette gør det muligt at få pæne, runde tal ud i den totale 
budgetpris, idet programmet da selv tilpasser fx ”Diverse” post så den samlede 
anlægspris bliver et rundt tal (som man indtaster i feltet ”Anlægspris”). 
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6.2.5.1 Beregning af forsikring 

 
 
Enhver budgetpost markeret under “F”, vil komme frem i forsikringsberegnings 
skærmbillede og de relevante budgetposter kan ganges med en indtastet 
multiplikator. Har man en aftale om bestemte prisfaktorer med et 
forsikringsselskab, kan man gemme skabelon og derved hurtigt beregne 
forsikringspriser fra det givne selskab. 
 
 
 

6.2.6 Lån 
 
Afhængig af projekttype, vil forskellige lånindtastningsmuligheder fremkomme. 



6 WindPRO WindBank    407 
 
 
 
 
 

 

 Energi- og Miljødata (EMD)       www.emd.dk      WindPRO-2.7      nov 09 

 

6.2.6.1 Lauglån 

 
Kun ved fælles mølle vil ”Rediger lauglån” muligheden fremkomme.  
Her indtastes eventuelle lån optaget af møllelauget - altså lån man er fælles 
om og hvis ydelse betales over laug-regnskabet. 
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6.2.6.2 Almindelige lån 

  

 
 
Her inddateres “normale” lån, dvs. lån optaget af den enkelte interessent i et 
laug eller af investor i projekt. 
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Der kan vælges mellem flg. låntyper: 

 Annuitet (fast årlig ydelse) 

 Serie (fast årligt afdrag) 

 Indexserie (inflationsreguleret hovedstol) 

 Kassekredit (afdrages med hele “overskuddet” hvert år - valgfrit med 
eller uden skattefordel). 

 
Ved kassekredit indtastes løbetid og terminer pr. år ikke! Programmet 
beregner selv årlige afdrag ud fra at årets likviditet bliver 0, dvs. hurtigst mulig 
afdrag, uden investor skal skyde penge ind eller tage penge ud af projektet. 
Man kan frit vælge om skattefordel skal indgå ved beregning af muligt afdrag 
for likviditet ”0”. 
 
„Kontant indskud‟ kan angives med eller uden en renteberegning. Dvs. investor 
kan vælge at sige han har midler der ikke ønskes forrentet, men blot 
indbetales i projekt uden rentetab konsekvens medregnes. 
 
Endelig kan indtastes en rente, som kassebeholdningen forrentes med, med 
individuelle rentesatser afhængig af kassebalancen er positiv eller negativ. 
Kassebalancen i et laug er altid positiv eller lig nul, idet der ikke beregnes en 
udlodning større end likviditeten tillader.  
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6.2.7 Drift og vedligehold 

 
 
De årlige driftsudgifter kan opdeles i op til 2 tidsafsnit over projektets løbetid. 
 
Driftsudgifterne kan specificeres ud på flere komponenter, der ses af 
nedenstående:  

 Årligt beløb 
 % af projektpris (investering) 
 % af el-salg (årlig indkomst) 
 kr./kWh (produceret strøm) 
 kr./kW (installeret effekt) 
 Årligt beløb, ingen inflation 

 
Alle poster inflationsreguleres, undtagen hvis den sidste vælges. 
 
Henlæggelser til engangsudgifter – eksempelvis udskiftning af møllevinger 
efter 15 år. Her indtastes det beløb (i nuværdi) der antages at skulle 
anvendes, samt hvilket år henlæggelsen starter og hvilket år det antages at 
skulle anvendes. Programmet vil da lineært indregne det beløb der skal 
henlægges som en årlig driftsudgift, og beløbet vil medgå i balancen som en 
henlæggelse og dermed forrentes som del af kassebeholdningen.  
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6.2.8  Inflation mm. 

  
 
Inflationen kan specificeres dels med en %, dels hvilket år den skal regnes fra. 
Antages investeret december 2009 og alle indtastede priser er 2009 priser, 
skal startår 2010 anvendes. Er priserne for drift og elsalg derimod allerede 
indlagt som 2010 priser, skal år 2 anvendes så inflations regulering af 
værdierne først sker fra 2011. 
 
Momssatsen vil ikke have indflydelse på beregningerne, da de alle udføres 
eksklusiv moms. Beløb der ikke kan fås momsrefusion af skal indtastes incl. 
moms. 
 
Samfundsøkonomisk kalkulations rente benyttes til beregning af den pris 
projektet kan levere strøm til. Denne rente udmeldes af regeringen og 
indeholder en teknologiafhængig risikobetragtning udover renteniveauet. Den 
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benyttes således politisk til at vurdere hvilke teknologier der er mest fornuftige 
at satse på – dem med den laveste elpris. 
 
Selskabsøkonomisk kalkulationsrente benyttes til beregning af nuværdi, og 
rummer ud over forventet lånerente et tillæg for tidsforsinkelsen (at man først 
får nuværdien efter typisk 20 år), samt tillæg for den risiko der er ved 
investeringen. For en reel nuværdiberegning skal denne rente således være 
højere end lånerenten.  

6.2.9 Skat 

 
 
 
Skatteforhold kan deles i skat vedr.: drift, afskrivning og renter. I nogle lande 
vil der være forskellige måder at behandle rentefradrag og selskabsskat på. 
For Danmark er der en særlig mulighed, anvendelse af virksomhedsordning. I 
korte træk er fordelen at man kan få de første års renteudgifter og 
skattemæssige afskrivninger til at indgå som et fradrag i personlig indkomst, 
og derved spare topskat. Efter nogle år, når vindmøllen giver overskud, kan 
man nøjes med at betale virksomhedsskat, dog skal overskuddet da forblive i 
virksomheden. Hvis virksomheden overfører penge til ejer, beskattes med 
differensen mellem personskat og virksomhedsskat. 
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Skatteindtastningsmulighederne bestemmes af valgt projekttype under 
opsætning samt land for investor, hvor der pt kun er særlige muligheder for 
Danmark som beskrevet ovenfor. 
 
Regnskabsmæssig afskrivning skal udtrykke den reelle årlige 
værdiforringelse, og indgår i årsregnskabsopstilling. I likviditets budget er det 
derimod afdrag på lån, som er det der faktisk betales, der indgår i stedet for 
regnskabsmæssig afskrivning.  
 
Skattemæssige afskrivning har indflydelse på den årlige likviditet, idet 
afskrivning indgår i regnskabet til skattemyndighederne i stedet for den 
regnskabsmæssige afskrivning. Den kan inddateres for forskellige måder, idet 
der er en vis valgfrihed omkring skattemæssige afskrivninger. 
 
Der indtastes en  %-sats (max. 25% pt i DK), som så anvendes på 
restafskrivningssaldoen hvert år. 
 
Årlig indtastet %-sats, som giver mulighed for at tilpasse ønsket afskrivning år 
for år. 
 
Indtastet maksimalt afskrivningsbeløb år for år (det man vurderer at “have 
plads til at udnytte” i sit skatteregnskab, dvs. især de første år, hvor fx 25% 
afskrivning vil give større skattefradrag end man kan udnytte til at spare skat 
via sin personindkomst) - programmet regner da selv %-satsen ud. 
 
Indtastet skattebetaling år for år - betyder at man angiver hvor meget skat 
personen ville skulle betale år for år uden møllekøb. Programmet beregner da 
hvor stor afskrivning der er plads til, når mølleindtjeningen kommer oveni. Hvis 
man kun vil udnytte afskrivningen i forhold til den indtjening møllen giver, 
benyttes denne variant med et indtastet beløb på “0 kr.” hvert år. 
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6.2.10 Beskrivelse 

  
 
Her kan indtastes kommentarer/forudsætninger, som vil komme med i topfeltet 
på alle rapportsider. 
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6.3 WINDBANK –  Beregning og udskrift 

6.3.1 Start beregning 

 
Beregningen starter automatisk når alle faneblade er udfyldt, og der klikkes 
OK. 
 
Når en beregning er afsluttet dukker rapporterne frem på beregningsvinduet, 
se eksempel nedenfor. 
 

 
 
 
Udskrifter kan aktiveres som ”vis udskrift” på skærmen ved blot at 
dobbeltklikke på det ønskede rapportnavn. 
 
Adgang til udskrift på printer samt opsætning af udskrift fås ved at klikke med 
højre musetast på enten rapportoverskriften eller på en af rapporterne. 
Tilsvarende ved at markere rapportoverskrift og klikke på printer symbolet i 
venstre menubjælke. 
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6.3.2 Udskrifter 

 
 
Skærmbilledet viser hvilke udskrifter der kan vælges. Ved afkrydsning (klik 
med mus i [x] felterne) afgøres det hvilke udskrifter man vil have med i rapport. 
Ved klik på de enkelte rapportnavne kan man afgøre hvad der skal medtages 
på de enkelte udskrifter. 
 
Udskrifterne kan underopdeles i de følgende 4 typer: 
 
1. Hovedresultat 
2. Forudsætninger og nøgletal 
3. Likviditets- og driftsbudgetter (Oversigtsudskrift med relativt få detaljer) 
3. Detaljeret økonomiopstilling (for laug kan der udskrives for hhv. projekt, 
Laug og interessent) 
4. Grafer 
 
Vedr. møllelaug udskrifter - her kan der udskrives for: 
 
● projektet 
● lauget 
● interessenten 
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Årsregnskabet for projektet er blot en summering af de 2 “virkelige” 
regnskaber der vil kunne føres, nemlig summen af de enkelte interessenters 
regnskaber og laugets regnskab. 
 
Formålet med projektregnskabet er at give et samlet overblik, hvor både 
laugets og summen af interessenternes økonomiske konsekvenser tages med 
- også selv om det ikke er et reelt eksisterende regnskab. 
 
Udskrifterne skulle være selvforklarende  - hvis ikke så er du velkommen til at 
kontakte EMD.  
 
Som en hjælp til at forstå de grundlæggende koncepter i de økonomiske tal er 
der i afsnit 6.1 givet en oversigt og et hovedbudget.  
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6.3.3 Dokumentation/verifikation 

 
Hoved side udskrift - side vises tilsvarende beregnet i Excel med samme 
forudsætninger. 
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Excel beregning med samme forudsætninger. Der er en lille afvigelse mellem 
de to resultater idet der i Excel beregningen ikke er regnes tilsvarende 
”avanceret” når renter af kassebeholdning beregnet. I Windbank regnes med 
renters rente over året, når kassebeholdningens renter udregnes. I de øvrige 
beregninger regnes blot med års værdier, bortset fra lån, som kan specificeres 
med antal terminer pr. år, og som derfor også regnes tilsvarende. 
 
Excel verifikationen viser at trods lidt mere detaljerede WindBank beregninger 
er afvigelsen på slutåret i størrelsesordnen 0,1%. 
 
Det er i øvrigt ikke enkelt at efterberegne den ret komplicerede WindBank 
beregning, der såvel justerer afskrivning som afdrag således at disse 
optimeres ud fra projektets økonomi. Dette vil i Excel give cirkulære 
referencer, og kan derfor ikke med ”standard” Excel kundskaber kunne løses. 
 
Excel arket der er anvendt i verifikationen kan rekvireres for dokumentation af 
beregning sammen med test eksemplet som WindBank skabelon. Det må dog 
frarådes at forsøge at anvende Excel arket generelt (til andre beregninger), da 
der for at løse de komplekse beregninger er lagt faste datarækker ind. Og det 
skal poienteres at et Excel ark kun bør anvendes af den der udvikler det, da 
selv mindre fejl som let opstår ved manglende kendskab til beregningsarket  
hurtigt kan føre til alvorlige fejl. Det er netop styrken ved WindBank, at det man 
indtaster kan man være sikker på bliver behandlet helt ens hver gang. 


