ÅRSREDOVISNING 2016
Ledsjö Vind AB (publ)
Box 81, 533 21 Götene
O r g . n r. 5 5 6 4 3 6 - 7 2 8 1

Ve r k s a m h e t s å r e t 2 0 1 6 0 1 0 1 - 2 0 1 6 1 2 3 1

INBJUDAN och KALLELSE
Till årsstämma med Ledsjö Vind AB onsdagen den 3 maj 2017 kl 18.00
på Jula hotell, Vilangatan 4, 532 37 Skara
Kl 18.00 bjuder bolaget på måltid.
Därefter följer ett föredrag av Fredrik Lindahl styrelseledamot i Svensk Vindkraftsförening.
Vad gör Svensk Vindkraftförening?
Kl 19.30 beräknas årsstämman starta
Deltagande
För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den utskrift av aktieboken som
görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 26 april 2017, dels anmäla sitt deltagande senast
onsdagen den 26 april. Anmälan kan göras till: Kundtjänst Götene Elförening tel. 0511345540, eller e-post under adress: ledsjo@gelf.se
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta i stämman, omregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan registrering skall vara verkställd senast
onsdagen den 26 april 2017 och bör göras i god tid dessförinnan.
Ombud
Aktieägare som inte själv avser att delta i årsstämman kan anmäla ombud att företräda sina
aktier vid stämman. Detta kan göras genom daterad fullmakt.
Biträde
Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden ska anmäla detta till bolaget inom den tid
och på det sätt som gäller för anmälan om aktieägares deltagande.
Ärenden på stämman:
- ärenden som enligt bolagsordningen skall behandlas på årsstämman
- beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission
- fastställande av ränta för 2017
- aktuell information om verksamheten, Lennart Blomgren och Ingemar Johansson
Fullständig kallelse med dagordning och beslutsförslag kan rekvireras från tel. 0511-34 55 40
eller e-post ledsjo@gelf.se .
Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns från den 5 april tillgängligt hos
Kundtjänst Götene Elförening tel 0511- 345540 och på hemsidan, www.ledsjovind.se .
Handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.
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Årsredovisningen är skriven i tkr om inget annat anges.
Verksamheten
Ledsjö Vind AB, organisationsnummer 556436-7281 med säte i Götene, är en långsiktig investerare i
förnybar energi. Bolagets mål är att expandera med en stabil ekonomisk grund som bas.
Verksamheten består i att företaget är hel - eller delägare i 10 vindkraftverk.
Viktiga förhållanden
Företaget ägs av 511 aktieägare och handel med bolagets units (aktie plus skuldebrev) sker
på Alternativa aktiemarknaden vid 4 tillfällen per år.
Enskild ägare med ett innehav överstigande 10 % av aktierna är Götene Elförening ek.för. och Investment AB Böttö.
Produktion
Bolagets elproduktion har under året minskat till 28 798 MWh ( 33 377 MWh år 2015)
Det relativa vindenergiinnehållet uppgick till mellan 96 - 100 % av vindstatistikens "normalår" ,
vilket beräknas som ett genomsnittsvärde från de senaste 15 åren.
* Vitsippan på södra Öland producerade 516 MWh (591)
* Stora Lund utanför Götene producerade 560 MWh (711)
* Annevind utanför Landskrona producerade 1 574 MWh (1 803)
* Långå I Häljedalen producerade 3 681 MWh (4 655)
* Entorp utanför Skara producerade 1 853 MWh (2 471)
* Göteneporten producerade 2 040 MWh (2 605)
* Skarstad nordost om Vara producerade 5 468 MWh (6 790)
* Längjum sydöst om Vara producerade 3 161 MWh (3 945)
* Fjärås söder om Kungsbacka producerade 5 293 MWh (6 437)
* Tolvmanstegen utanför Strömstad producerade 2 869 MWh (3 336)
* Hedagården utanför Svalöv producerade 1 773 MWh

2014
13 190
2 501
54
134 479
28 049
7 020
24,3
0,2
1,9

2013
14 553
2 415
-2 321
141 185
28 031
5 864
23,0
-7,2
1,7

Riskbedömning
En investering i bolaget utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. De risker som
styrelsen ser som betydelsefulla är bolagsrisk, elpris- och elcertifikatsrisk, ränterisk och risk med vind.

Elpris- elcertifikatsrisken avser svårigheten med att med säkerhet fastslå den framtida prisutvecklingen.
All produktion av miljövänlig elenergi, elcertifikat och ursprungsgarantier säljs på den öppna marknaden.
Elcertifikaten har införts av riksdagen för att stödja utbyggnaden av miljövänlig elproduktion.
Kvotplikten bestäms av regeringen som därmed indirekt styr prisutvecklingen på certifikaten.
Ränterisken föreligger eftersom företagets affärsidé bygger på relativt stora investeringar i
anläggningstillgångar med en lång livslängd. Dessa anläggningar finansieras till stor del med
lånat kapital, vilket gör att företagets lönsamhet på sikt påvekas markant av förändrade
räntenivåer.

Flerårsöversikt
2015
13 879
-24 407
-26 303
100 502
7 725
7 310
7,7
-131,0
-24,3

Elbalansen i Sverige
Under flera år har ny elproduktionskapacitet tillkommit, främst vindkraft. Samtidigt ligger elförbrukningen
kvar på en i stort sett oförändrad nivå. Detta medför att det föreligger ett stort överskott och priset pressas.
Tack vare vindkraften har alla elkonsumenter fått billigare el, trots certifikatavgiften. Den elintensiva
elskattebefriade industrin gynnas också av det låga elpriset och det är därför högst rimligt att även de blir
skyldiga att bidra genom att köpa elcertifikat.

Bolagsrisken avser att bolaget är litet med begränsade resurser vad gäller ledning, administration
och kapital.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året förvärvades 1 juli ett begagnat vindkraftverk, Hedagården, strax utanför Svalöv i Skåne.
Ett annat äldre vindkraftverk, Vitsippan på Öland, avyttrades 31 december.
Året präglades av stora skiftningar i produktionen. Månaderna februari och mars var mycket vindfattiga
medan sista kvartalet var rejält blåsigt. Året blev svängigt även för elpriset i Sverige. Det varierade mellan 18 och
40 öre/kWh med ett genomsnitt på knappt 28 öre. Priset på elcertifikaten gick från 16 öre till 12 öre.
Företrädesemission genomfördes och fulltecknades under hösten. Emissionen tillförde bolaget cirka
4,0 mkr efter avdrag med 0,2 mkr för genomförandet. Likviden har använts för betalning av Hedagården
och extra amortering av lån i bank.
Ingen ytterligare nedskrivning av bolagets vindkraftverk har bedömts föreligga.
Styrelsen har fortsatt sitt arbete med focus på kostnader för drift, underhåll och försäkringar.

2016
10 772
849
-570
97 862
8 573
2 779
9
-7,0
0,9
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Miljö
Efterhand som miljöeffekterna blir mer och mer dramatiska torde fler och fler förstå nödvändigheten av att styra
över till miljövänlig och förnybar energiproduktion såsom vind- och solkraft. När detta sker kommer miljövänlig
elproduktion att uppvärderas. Detta kräver kraftfulla politiska beslut utan långbänk.
De fullständigt havererade systemen för handel med utsläppsrätter och ursprungsgarantier kräver också
långsiktiga politiska beslut.

Förvaltningsberättelse

Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %

Ledsjö Vind AB (publ)
Org nr 556436-7281

2012
12 872
1 320
-4 295
149 540
28 031
7 456
22,8
-12,6
0,9

Risk med vind är den faktor som i ett långsiktigt perspektiv, mer än 20 år, är avgörande för
att nå lönsamhet. Bolagets styrelse sätter stort fokus i sitt interna arbete på "att hitta bra
vindlägen".
Framtidsutsikterna för Ledsjö Vind AB är på lång sikt positiva med hänsyn till stigande elpriser
och minskad belåning. På kort sikt förväntas låga elpriser ge svag lönsamhet.
Den börshandel som förekommer avseende de närmaste åren indikerar elpriser runt 20 öre per kWh.
Elcertifikaten är av vital betydelse för vindkraftsbolagen. Systemet var tänkt att utgöra ett stöd under
ett begränsat antal år till all förnybar elproduktion och är beslutat av riksdagen.
Möjligheten att belåna nya investeringar har skärpts och större andel egen finansiering krävs.
Till detta skall å andra sidan läggas en ökad prispress på både nya och begagnade projekt i positiv
riktning liksom en ökad prestanda och längre livslängd.
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står ansamlad förlust enligt nedan
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Summa

-20 289 788
18 181 995
-552 558
-2 660 351

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:
Balanseras i ny räkning

-2 660 351

Försäljning och resultat
Nettoomsättningen minskade till 10,8 mkr (13,9)
Intäkt per kilowattimme, kWh, var 36 öre (42)
Rörelseresultatet redovisas till 0,8 mkr (-24,4)
Nedskrivning av vindkraftverk enligt K3 regelverk har skett med 0 mkr (27)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,57 mkr (-26,3)
Likvida medel vid årsskiftet var 1,2 mkr (1,9)
Balansomslutningen minskade till 97,9 mkr (100,5)
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Not

tkr

2015-12-31

9

92 781
92 781

95 782
95 782

10
11

76
54
130

76
36
112

92 911

95 894

1 163
31
850
1 683
3 727

–
10
944
1 794
2 748

Kassa och bank

1 224

1 860

Summa omsättningstillgångar

4 951

4 608

97 862

100 502

2015

10 772
10 772

13 879
13 879

TILLGÅNGAR

-4 378
-309

-4 442
-273

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

-5 236
-9 923

-33 571
-38 286

849

-24 407

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

6
-1 425
-1 419

4
-1 900
-1 896

-570

-26 303

–

5 961

-570

-20 342

Övriga skatter

18

18

Årets resultat

-552

-20 324

3

4
5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

6
7

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

8

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

6

Not

2016-12-31

2016

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
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BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING
tkr
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter
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BALANSRÄKNING
tkr

Not

Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31
tkr
Ingående balans 2016-01-01
Nyemission
Årets resultat
Utgående balans 2016-12-31

13

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Avsättningar
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
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14

4 545
6 688
11 233

4 045
6 688
10 733

18 182
-20 290
-552
-2 660

17 282
34
-20 324
-3 008

8 573

7 725

248
248

165
165

57 784
25 446
83 230

63 164
22 646
85 810

4 370
270
737
434
5 811

5 820
–
605
377
6 802

97 862

100 502

Aktiekapital
4 045
500
4 545

Fond för
Uppskriv- utvecklingsutgifter
ningsfond
–
–

0

0

Reservfond
6 688

6 688

Överkurs- Balanserat Totalt eget
fond
resultat
kapital
17 282
-20 290
7 725
900
1 400
-552
-552
18 182
-20 842
8 573

15, 16
17

18
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Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Nettokassaflöde från den löpande
verksamheten

Not

19

2016

2015

849

-24 407

5 236
83
6 168

33 571
83
9 247

6
-1 425

4
-1 900

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna
sammanfattas nedan.

Resultaträkning
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion av el från vindkraft.

4 749

7 351
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter
avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-979
-991
2 779

259
-300
7 310

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 235
-2 235

–
0

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 400
2 800
-5 380
-1 180

–
–
-7 475
-7 475

-636
1 860
1 224

-165
2 025
1 860

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Försäljning
Försäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.
Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas i den månad som
produktion sker. Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden och ingår i posten
Nettoomsättning.
Handelsvaror
Intäktsredovisning sker efter att en avräkning erhållits från förvaltningsbolaget för respektive vindkraftverk.
Eftersom förvaltningsbolaget måste invänta fakturor och kreditnotor från berörda parter kommer avräkningarna en
månad i efterskott, men alla avräkningar som avser aktuellt räkenskapsår periodiseras in som intäkt.
Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten
Nettoomsättning.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande
tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Leasing
Företaget har inga leasade tillgångar.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Företaget har inga anställda, men under denna punkt hamnar ersättning till styrelse och VD. Kortfristiga
ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som
förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs
löpande.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonternade beloppet som företaget förväntas betala till följd av den
outnyttjade rättigheten.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Företaget har inga pensionsplaner.
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Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och
liknande resultatposter.

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av
tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på
avtal skrivs av över avtalstiden.
Följande nyttjandeperioden tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Vindkraftanläggningar 25 år
Begagnade vindkraftanläggningar 10 år

Nedskrivningar
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade
värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger
redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.
Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov
behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt
väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för
hela den kassagenerande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.
Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande enhet fördelas i första hand på goodwill. Därefter görs en
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.
Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor
före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är
förknippad med den specifika tillgången eller den kassagenerande enheten. Beräkningen gör per tillgång eller
kassagenererande enhet.
Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella
anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde,
se ovan.
Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har
förändrats.
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Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.
Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt
hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt
konsulttjänster.
Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning, beräknade utgifter
för nedmontering, bortforsling och återställande av mark.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är
förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter
under det räkenskapsår som de uppkommer.
Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid produktionstillfället (elcertifikat och
ursprungsgarantier). Dessa tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel
eftersom de som huvudregel ska användas för att reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning eller
försäljning.
Elcerfikat och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas
enligt lägsta värdets princip. Långfristiga innehav redovisas under rubriken Immateriella anläggningstillgångar och
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.
För närvarande säljs elcertifikaten och ursprungsgarantierna i samma takt som de produceras och därför uppstår
inga tillgångar över årsskiftet.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med
tillägg för transaktionskostnader.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets
avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund eller avräkning har kommit från
kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och företaget därmed har en avtalenlig skyldighet att
betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när företaget
förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en
finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom
erhållande eller erläggande av betalning.
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Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att
fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till
kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när
instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället.
Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar.
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader.
Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde. Det innebär att leverantörsskulder som har kort
förväntad löptid värderas till nominellt belopp.
Derivatinstrument
Företaget använder en ränteswapp för att säkra ränterisker.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga
rörelsekostnader . Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella
poster .

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då
den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget
kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om
det finns en legal rätt till kvittning.
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Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resuser kommer att krävas för att reglera åtagandet och
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i resultaträkningen.
Avsättningen för återställande av mark avseende vindkraftverk byggs upp över tillgångens nyttjandeperiod.
Därmed ingår inte heller dessa i anskaffningsvärdet för materiell anläggningstillgång.
Avsättning sker även för förlustkontrakt, dvs. när oundvikliga utgifter för att uppfylla företagets förpliktelser
överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna.

Övrigt
Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en
eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för
värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika
beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för
tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt
redovisas inte på temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är
hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla
aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %.
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och
andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig
justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har
betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning.
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Not 3

Nettoomsättning exkl. punktskatter

Nettoomsättning per verksamhetsgren
Elförsäljning
Övrigt
Nettoomsättning exkl. punktskatter

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.

Not 4

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

EY
Revisionsuppdraget
Summa

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och
bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som
ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande
räkenskapsår.
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.
Avsättning för återställande
Värdering av avsättning för återställande av mark avseende företagets vindkraftverk baseras på långfristiga
kassaflödesprognoser av framtida utgifter. Dessa prognoser inkluderar uppskattning om utgifternas storlek och
när i tiden dessa beräknas utfalla. Sådana beräkningar präglas av större osäkerhet eftersom utgiften ligger långt
fram i tiden.
Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar
Företaget har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa
testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper . Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av
nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar måste vissa
uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis
avkastningskrav.
Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar vilka förväntas bli realiserade i framtida
perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras avseende
framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och
skulder och motsvarande skattemässiga värden.
Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gällande
regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
Derivatinstrument
För ränteswappen som avslutades i maj 2016 har ingen hänsyn tagits för den differans som uppstod vid
omräkning av ränteswappen 2015 eftersom beloppet inte ansågs som väsentligt.

2016
10 292
480
10 772

2015
13 879
–
13 879

2016

2015

36
36

27
27

2016

2015

248
9
257

223
12
235

Ersättning till revisorer

Företaget har under räkenskapsåret bytt revisionsbyrå till KPMG.

Not 5

Löner och ersättningar

Löner och andra ersättningar
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Varav för styrelse och verkställande direktör

Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader

–

–

(-)

(-)

48
48

38
38

2016
–
–
0

2015
–
–
0

2016

2015

1
6
7

1
6
7

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)
Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt

Not 6

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter från övriga företag
Summa

Not 7

2016
6
6

2015
4
4

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader till övriga företag
Summa

16

15 (19)

2016
-1 425
-1 425

2015
-1 900
-1 900
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Not 8
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Bokslutsdispositioner
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Not 13 Aktiekapital
2016
–
0

Överavskrivningar
Summa

Not 9

Ledsjö Vind AB (publ)
Org nr 556436-7281

Aktiekapitalet i Ledsjö Vind AB består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 25 kr.
Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på
Ledsjö Vind AB:s bolagsstämma.

2015
5 961
5 961

Tecknade och betalda aktier:
Vid årets början
Nyemission
Summa aktier vid årets slut

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2016
174 582
2 235
176 817

2015
174 582
–
174 582

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-51 800
-5 236
-57 036

-45 229
-6 571
-51 800

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde

-27 000
–
-27 000

–
-27 000
-27 000

92 781

95 782

Ingående redovisat värde 2015
Tillkommande avsättningar
Redovisat värde 2015

Omstrukturering
–
–
0

Återställning
82
83
165

Avbrottsersättning
–
–
0

Deponikostnader
–
–
0

Övrigt
–
–
0

Totalt
82
83
165

Ingående redovisat värde 2016
Tillkommande avsättningar
Redovisat värde 2016

0
–
0

165
83
248

0
–
0

0
–
0

0
–
0

165
83
248

Not 15 Långfristiga skulder

2016
76

2015
76

76

76

andelar

2016

2015

556765-6516

35

7

7

Redovisat värde

2015
161 817
–
161 817

Not 14 Övriga avsättningar

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

2016
161 817
20 000
181 817

Förfallotidpunkt från balansdagen:
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år
Redovisat värde

2016
24 423
33 361
57 784

2015
23 280
39 884
63 164

Antal
Företag
Göteneporten AB

Org nr

Längjum Kraft AB

556843-5690

120

24

24

Tolvmanstegen Drift AB

556855-7200

48

10

10

Fjärås Vindkraftpark AB

556731-4388

250

25

25

Långå Vindkraft AB

556967-2511

200

10

10

76

76

Not 16 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
För egna avsättningar och skulder
Skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar
Andra ställda säkerheter
Redovisat värde

Not 11 Uppskjuten skattefordran

Avsättningar för återställande
Redovisat värde

2016
Temporär Uppskjuten
skillnad
skuld
–
–

Uppskjuten
fordran
54
54

Temporär
skillnad
–

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Förutbetald hyra
Förutbetalda försäkringar
Övriga poster
Redovisat värde

18

2016
1 597
2
84
–
1 683

2015
1 713
4
77
–
1 794

2015
Uppskjuten
skuld
–

2016

2015

5 300
77 930
83 230

5 300
78 900
84 200

2016
25 446
25 446

2015
22 646
22 646

Not 17 Övriga skulder
Uppskjuten
fordran
36
36

Övrigt
Redovisat värde

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Upplupna räntekostnader
Övriga poster
Redovisat värde

2016
33
74
327
434

2015
25
90
262
377
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Not 19 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet
Avsättning till återställande
Summa

2016
83
83

2015
83
83

Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Ytterligare förtida amorteringar av lån har skett med 820 tkr. Priset på Elcertifikat har fortsatt att sjunka från
12 öre/kWh vid årsskiftet till nuvarande 7 öre/kWh. Marknadens förväntningar ligger dessutom för de kommande
fyra åren mellan 6,5-7 öre/kWh.

Not 21 Definiton av nyckeltal
Avkastning totalt kapital:
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutning.
Justerat eget kapital:
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Soliditet:
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

20
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Styrelseoch
och VD
VD
Styrelse
Susanne Andersson, f 1959
styrelseledamot

Oppositionsrad i Gotene Kommun, representerar
Centerpartiet. Intresserad av miljofragor och arbetar aktivt for utveckling av hallbar energi.
Aktieinnehav: -

Christer Berghem, f 1963,
styrelseledamot

Lantmastare. Lantbrukare med inriktning pa vaxtodling och tillverkning av branslepellets. Arbetar
ocksa i eget vindbolag med befintligt och planerade
vindkraftverk.
Aktieinnehav: 242 aktier.

Lennart Blomgren, f 1944,
VD och styrelseledamot

Veterinar, lantbrukare och forvaltare av vindkraftverk. Det forsta vindkraftverket byggdes pa Erikstorp 1989 och ar alltjamt i produktion. Har varit
ordforande i Svensk Vindkraftforening i manga iir.
Var en av grundarna till Ledsjo Vind.
Aktieinnehav: 1391 aktier.

Större aktieägare
Namn
Götene Elförening
Inv. AB Böttö inkl. bolag
KRESAM Lars Tarre AB
Götene Pastorat
Fam. S o C Johnsson
Fam. K o H-S Gustavsson
B Nilsson
Å Svensson
Fam. J o K Johanssson
M Westlund
Fam. G o E Ershede
Summa

Mats Mattsson, f 1960,
styrelseledamot

Ingenjor. Mats har arbetet hela sitt yrkesliv med
energifragor och elnatsfragor,
Har under drygt 20 ar arbetet pa Vattenfall AB
inom olika befattningar for att 2006 borja som
elnatchef pa lokala energibolaget Mariestad- Toreboda Energi AB.
Mats har flerarig erfarenhet fran bade samhallsstyrda och kommersiella bolag och arbetar idag som
VD pa Gotene Elforening.
Aktieinnehav: 300

Totalt antal aktier i bolaget
Antal aktieägare

Carl Sandén,f 1962,
styrelseledamot
Ekonom. Har under aren 1985-2002 jobbat som

aktiemaklare hos Swedbank FK och D. Carnegie
AB. Carl ar idag VD och agare i fastighetsbolaget
Visionsgruppen AB och delagare i Investment AB
Botto som ager del i Lygnern Vind AB, Ledsjo
Vind AB och i Brackan Vind AB.
Aktieinnehav via delagda bolag: 19 781 aktier.

Ingemar Johansson, f 1944,
styrelseordforande

Procent
16,02
10.88
8,80
3,03
2,38
2,14
1,70
1,57
1,38
1,31
1,22
50.43

181 817
521

Energi anges i kilowattimmar (kWh)

Effekt anges i watt (W)

1 kWh = 1 000 Wh
1 MWh = 1 000 kWh
1 GWh = 1 000 000 kWh
1 TWh = 1 000 000 000 kWh

1 kW = 1 000 W
1 MW = 1 000 000 W
1 GW = 1 000 000 000 W

Övrig information

Har arbetat som ekonorni- och adrninistrationsansvarig pa Gotene Elforening under aren 1986-2004.
Var under manga ar engagerad i ett antal projekt
under branschorganisationen Svensk Energi och
den statliga Energimyndigheten. Styrelseordforande i det delagda Tolvmanstegen Drift AB.
Aktieinnehav: 2 100 aktier.

Skuldebrevsboken: Utfärdade skuldebrev förs i ett separat register av bolaget. Ändrade
uppgifter om adress, kontonummer för utbetalning mm. skall omgående anmälas till
Kundtjänst Götene Elförening tel. 0511-345540 eller e-post ledsjo@gelf.se
Handel med bolagets aktier
Handel med bolagets aktier (unit) äger rum på Alternativa aktiemarknaden 4 gånger per år
under mars, juni, september och december månad. Mera information om hur handeln går till,
aktuell kurs mm. hittar du på www.alternativa.se

Sölve Johnsson, f 1940,
styrelseledamot

Agr.dr. Har i olika befattningar arbetat med forskning och utvecklingsfragor inom lant-bruksomradet
vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Har medverkat
till att skapa Agrovast AB en utvecklingsplattform
genom samverkan mellan universitet, naringsliv
och samhalle for vastra Sverige. Nuvarande eng agemang bestar till stor del i ideella foreningar pa
lokal och regional niva. Ledamot av Kungl. Skogsoch Lantbruksakademien.
Aktieinnehav: 2 738 aktier.

24

Antal
29 124
19.781
16.000
5.500
4 311
3.894
3 097
2 854
2.502
2.380
2.200
91 643

Hemsida
Glöm inte att besöka vår hemsida på internet www.ledsjovind.se
Där hittar du nyheter och månadsvis sker en summering av varje vindkraftsverks produktion
liksom information om senaste kursnotering från Alternativa aktiemarknaden.
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Styrelsens förslag till beslut

Förslag till DAGORDNING
vid årsstämma med Ledsjö Vind på Jula hotell i Skara, 3 maj 2017
ÄRENDEN:

1. Stämmans öppnande

2. a) val av ordförande för stämman
b) anmälan av sekreterare för stämman
c) val av två justeringsmän
3. Upprätta och godkänna röstlängd
4. Godkänna dagordning
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut:
a) fastställa resultat- och balansräkning
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Beslut:
Att styrelsen får bemyndigande att fatta beslut om nyemission och utgivande av skuldebrev
9 Beslut om ränta för skuldebreven år 2017

Punkt 8
Bemyndigande för styrelsen i Ledjö Vind AB att besluta om nyemission av
aktier och utgivande av skuldebrev.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 50 000 units (aktie och skuldebrev) i
Bolaget med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport
Styrelsen bemyndigas att utifrån befintligt marknadsvärde och förhållanden i övrigt bestämma de
slutliga villkoren och tidpunkt för emissionen.
Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av ytterligare vindkraftverk
och möjliggöra detta på ett snabbt och effektivt sätt.

Punkt 9
Ränta på skuldebrev
Styrelsen föreslår 0 % ränta på skuldebreven för 2017. Styrelsen gör bedömningen att bolagets
lönsamhet för innevarande år kommer att vara fortsatt svag, varför en konsolidering eftersträvas.

Punkt 14
Arvode för valberedningen
Styrelsen föreslår oförändrat sammanlagt 6 000:- kronor. Sammankallande ersätts med 3 000:- kronor
och vardera övrig ledamot 1 000:- kronor.

Valberedningens förslag
Punkt 10

10 Fastställa antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår oförändrat 7 ledamöter i styrelsen

11 Fastställa arvoden, traktamenten och reseersättning för styrelse och revisor

Punkt 11

12 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (nuvarande: Susanne
Andersson, Lennart Blomgren, Christer Berghem, Ingemar Johansson, Sölve
Johnsson, Mats Mattsson och Carl Sandén.)

Valberedningen föreslår oförändrade principer gällande storleken på arvoden och ersättningar för
2017. Ordförande = ett helt basbelopp och övriga styrelseledamöter 25 % av basbeloppet.
Sammanträdesersättning utgår med 1,500 kr för halvdag och med 3,000 kronor för heldag. Dessa
ersättningar utgår även i övriga fall, där styrelsen har beslutat.
Vad avser reseersättning och traktamente skall det statliga reglementet gälla.
Arvode till revisor utgår enligt avtal.

13 Val av revisor. Nuvarande är KPMG med Malin Karlstedt som huvudansvarig och
auktoriserad revisor.
14 Fastställa arvoden för valberedningen
15 Val av valberedning
16 Information om verksamheten, Lennart Blomgren och Ingemar Johansson

Punkt 12
Valberedningens förslag på styrelse i Ledsjö Vind AB för 2017 är omval av, ordförande Ingemar
Johansson samt ledamöterna Susanne Andersson, Lennart Blomgren, Sölve Johnsson, Mats Matsson
och Carl Sanden samt nyval av Andreas Sjödin. Christer Berghem har avböjt omval.

17 Övriga frågor som stämman beslutar att ta upp
18 Stämman avslutas

26

27

Avsändare: Ledsjö Vind Ab, Box 81, 533 21 Götene

Hedagården. Fotograf Lennart Blomgren
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