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Box 81, 533 21 Götene
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INBJUDAN och KALLELSE
Till årsstämma med Ledsjö Vind AB (publ) onsdagen den 24 juni 2020 kl.18.00 på
Lundsbrunns Kurort, 533 72 Lundsbrunn
Årsstämman startar klockan 18.00

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 17 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande senast onsdagen
den 17 juni 2020. Anmälan kan göras till: Kundtjänst Kinnekulle Energi (fd. Götene Elförening) tel.
0511-34 55 40 eller
e-post under adress: ledsjo@kinnekulleenergi.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 17
juni 2020 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
– fastställande av ränta för 2020
– aktuell information om verksamheten, Matts Mattson och Leif Johansson
Fullständig kallelse med dagordning och beslutsförslag kan rekvireras från tel. 0511-34 55 40 eller
e-post ledsjo@kinnekulleenergi.se
Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns från den 1 juni tillgängligt hos Kundtjänst
Kinnekulle Energi (fd. Götene Elförening) tel 0511- 345540 och på hemsidan, www.ledsjovind.se .
Handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Götene i maj 2020
Styrelsen
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är skriven i TSEK om inget annat anges.
Verksamheten
Ledsjö Vind AB, organisationsnummer 556436-7281 med säte i Götene, är en långsiktig investerare i förnybar
energi. Målet är att med en robust resultat och balansräkning expandera i en ordnad omfattning. Detta kan ske
såväl genom köp av begagnade verk som att uppföra nya verk, vilket kan ske som ensam ägare eller i
delägarskap. Både sol och vind är av intresse. Bolaget skall vara ett intressant alternativ för dem som vill
satsa på förnybar energi. Verksamheten består i att företaget är hel eller delägare i 12 vindkraftverk.

Ägarförhållanden
Företaget ägs av 508 aktieägare och handel med bolagets units (aktie plus skuldebrev) sker på Pepins 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 ökat till 30 838 MWh (30 328 MWh år 2018).
Ledsjö Vinds andel av produktionen i av Ledsjö Vind ägda vindkraftverk:
- Annevind 1 och 2 utanför Landskrona 1.754 MWh (3.316) , 2 verk ägda till vardera 50 %
- Dalby utanför Lund 694 MWh , togs i drift 201911, 1 verk ägt till 50 %
- Entorp utanför Skara 1.825 MWh (1.694), 1 verk ägt till 50 %
- Fjärås söder om Kungsbacka 5.318 MWh (5.249), 1 verk ägt till 100 %
- Göteneporten utanför Götene 2.091 MWh (1.874), 1 verk ägt till 50 %
- Hedagården utanför Svalöv 3.654 MWh (3.543), 1 verk ägt till 100 %
- Långå i Härjedalen 3.352 MWh ( 3.381), 1 verk ägt till 100 %
- Längjum utanför Vara 3.215 MWh (2.931), 1 verk ägt till 84,3 % fr.o.m 201911(62,5)
- Skarstad utanför Vara 5.528 MWh ( 5.131), 1 verk ägt till 100 %
- Stora Lund utanför Götene 543 MWh (502), 1 verk ägt till 40 %
- Tolvmanstegen utanför Strömstad 2.864 MWh ( 2.660), 1 verk ägt till 50 %
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Det under 2019 uppförda verket i Dalby som är en Enercon E103 EP2 2,35 MW var planerat att komma i drift
under maj 2019. Tyvärr missade Enercon beställning av ett ställverk vilket ledde till avsevärd försening. Verket
driftsattes 2019-11-01 och Ledsjö Vind äger 50 % av verket. Vi har haft förhandlingar om kompensation med
begränsad framgång och i nuläget är det ett flerårigt serviceavtal som förhandlas. Per 2019-11-01 köpte vi
ytterligare andelar i verk 1 Längjum och ökade vår ägarandel från 62,5 % till 84,3 %. Gällande Vitsippan på
södra Öland har vi ansökt om bygglov för ett nytt vindkraftverk. Under året hade vi ett längre driftstopp på våra
Annevind verk (20190210-20190707) orsaken till detta var maskinskada i ställverket. Försäkringsersättning
för maskinskada och driftavbrott har erhållits. Prisbilden på såld el var bättre 2019 än 2018.

Flerårsöversikt
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, %
Försäljning och resultat
Nettoomsättningen ökade till 15,2 mkr (12,8)
Intäkt per kilowattimme, kWh, var 49 öre (42)
Rörelseresultatet redovisas till 4,3 mkr (2,5)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,6 mkr (1,4)
Likvida medel vid årsskiftet var 0,8 mkr (3,1)

2019
15 241
4 342
2 619
101 023
12 796
-393
12,7
22,8
4,3

2018
12 811
2 497
1 363
92 945
10 163
11 211
10,9
14,4
2,7

2017
11 296
1 452
191
93 420
8 782
6 555
9,4
2,2
1,6

2016
10 772
849
-570
97 862
8 573
2 779
8,8
-7,0
0,9

2015
13 879
-24 407
-26 303
100 502
7 725
7 310
7,7
-131,0
-24,3
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Balansomslutningen ökade till 101 mkr (92,9)
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. Parisöverenskommelsen
inger förhoppningar om beslut som gynnar förnybar elproduktion. Priset på utsläppsrätter har under 2018 höjts
ytterligare jämfört med året innan. Ursprungsgarantierna visar också en klar prisuppgång.
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 industrin och
dataserverhallar är undantagna kvotplikt och det är därför högst rimligt att även de blir skyldiga att bidra genom
köp av elcertifikat.
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.

Bolagsrisken avser att bolaget är litet med begränsade resurser vad gäller ledning, administration
och kapital.
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.
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 påverkas markant av förändrade
räntenivåer.
Risk med vind är den faktor som i ett långsiktigt perspektiv, mer än 25 år, är avgörande för
att nå lönsamhet. Bolagets styrelse sätter stort fokus i sitt interna arbete på "att hitta bra
vindlägen" och upprätthålla bra kvalitet på underhållet.
Framtidsutsikter
Under början av 2019 steg energipriserna för att till hösten 2019 vända nedåt. Denna nedgång har fortsatt under
början av 2020 till historiskt låga priser. Orsaken till detta går att finna i den varma väderleken och god hydrologisk
tillgång. Samtidigt har vindkraften kraftigt ökat sin andel i det svenska kraftsystemet. Goda vindförhållanden ledde
till att vi under en kortare tidsperiod har sett negativa energipriser. Priserna ser, i skrivande stund, ut att fortsatt
hålla en låg nivå under året. 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, kronor
Till årsstämmans förfogande står ansamlad förlust enligt nedan
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Summa

-19 252 022
18 181 995
2 633 586
1 563 559

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

1 563 559
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RESULTATRÄKNING
tkr
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Övriga rörelseintäkter

Not

2019

2018

3

14 446
795
15 241

12 489
322
12 811

4
5

-4 861
-374

-4 429
-374

-5 664
-10 899

-5 510
-10 313

4 342

2 497

14
-1 737
-1 723

6
-1 141
-1 135

Resultat efter finansiella poster

2 619

1 363

Resultat före skatt

2 619

1 363

Övriga skatter

14

18

Årets resultat

2 633

1 381

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

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

6
7
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BALANSRÄKNING
tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

8

93 507

83 467

9

–
93 507

3 720
87 187

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

10
11

84
104
188

76
91
167

93 695

87 354

81
4 333
2 078
6 492

30
810
1 626
2 466

836

3 125

7 328

5 591

101 023

92 945

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

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

12
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BALANSRÄKNING
tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

13

4 545
6 688
11 233

4 545
6 688
11 233

18 182
-19 252
2 633
1 563

18 182
-20 633
1 381
-1 070

12 796

10 163

488
488

413
413

55 534
25 446
80 980

47 264
25 446
72 710

6 006
204
187
362
6 759

4 180
61
4 347
1 071
9 659

101 023

92 945

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Ansamlat underskott
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

14

15, 16
17

18
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
tkr
Ingående balans 2019-01-01
Nyemission
Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

Aktiekapital
4 545
–
4 545

Fond för
Uppskriv- utvecklingsningsfond
utgifter
–
–

0

0

Reservfond
6 688

6 688

Överkurs- Balanserat Totalt eget
fond
resultat
kapital
18 182
-19 252
10 163
–
–
2 633
2 633
18 182
-16 619
12 796
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KASSAFLÖDESANALYS
tkr

Not

2019

2018

4 342

2 497

5 664
76
10 082

5 510
83
8 090

14
-1 737
-51

6
-1 141
–

8 308

6 955

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

-3 975
-4 726
-393

373
3 883
11 211

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i övriga företag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-8
-24 865
12 881
-11 992

–
-3 720
–
-3 720

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

15 497
-5 401
10 096

–
-5 820
-5 820

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

-2 289
3 125
836

1 671
1 454
3 125

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

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande
verksamheten

19
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Noter
Belopp i tsek om inte annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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.
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.
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
Övriga rörelseintäkter.
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.

Ledsjö Vind AB (publ)
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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 nyttjandeperioder tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Vindkraftanläggningar 25-33 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.

Ledsjö Vind AB (publ)
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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. I annat fall 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.
Elcertifikat 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
kredittagaren 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.
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 21,4 %.
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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 resurser 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.

Ledsjö Vind AB (publ)
Org nr 556436-7281

16 (28)

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.
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.
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
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.
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Not 3

Övriga rörelseintäkter

Försäkringsersättning
Valutakursvinst
Reavinst
Övrigt
Övriga rörelseintäkter

Not 4

2018
–
–
300
22
322

2019
23
23

2018
20
20

2019

2018

296
–
296

294
13
307

Ersättning till revisorer

Revisionsuppdraget
Summa

Not 5

2019
725
69
–
1
795

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

–

–

(-)

(-)

78
78

68
68

2019
–
–
0

2018
–
–
0

2019

2018

2
5
7

1
6
7

Medelantalet anställda

Kvinnor
Män
Totalt
Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt
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Not 6

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter från företag
Utdelningar
Summa

Not 7

2018
6
–
6

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader till företag
Summa

Not 8

2019
6
8
14

2019
-1 737
-1 737

2018
-1 141
-1 141

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2019
177 251
24 866
-12 924
3 720
192 913

2018
178 442
–
-1 191
–
177 251

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-66 785
43
-5 664
-72 406

-62 465
1 191
-5 510
-66 785

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-27 000
-27 000

-27 000
-27 000

93 507

83 467

Redovisat värde

Not 9

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde

2019
3 720
–
-3 720
0

2018
–
3 720
–
3 720

0

3 720
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Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2019
76
8
84

2018
76
–
76

84

76

andelar

2019

2018

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Förvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde
Antal
Företag

Org nr

Göteneporten AB

556765-6516

35

7

7

Längjum Kraft AB

556843-5690

120

32

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

84

76

Not 11 Uppskjuten skattefordran

Avsättningar för återställande
Redovisat värde

2019
Temporär Uppskjuten
skillnad
skuld
–
–

Uppskjuten
fordran
104
104

2018
Temporär Uppskjuten
skillnad
skuld
–
–

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringar
Redovisat värde

2019
1 966
112
2 078

2018
1 529
97
1 626

Not 13 Aktiekapital
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.
Tecknade och betalda aktier:
Vid årets början
Summa aktier vid årets slut

2019
181 820
181 820

2018
181 820
181 820

Uppskjuten
fordran
91
91
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Not 14 Övriga avsättningar
Ingående redovisat värde 2018
Tillkommande avsättningar
Redovisat värde 2018

Återställning
330
83
413

Totalt
330
83
413

Ingående redovisat värde 2019
Tillkommande avsättningar
Redovisat värde 2019

413
75
488

413
75
488

Not 15 Långfristiga skulder
Förfallotidpunkt från balansdagen:
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år
Redovisat värde

2019
24 022
31 512
55 534

2018
21 360
25 904
47 264

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

2019

2018

5 300
88 207
93 507

5 300
78 167
83 467

2019
25 446
25 446

2018
25 446
25 446

Not 17 Övriga skulder
Lån från aktieägare
Redovisat värde

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

2019
59
63
240
362

2018
53
60
958
1 071

Not 19 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet
Avsättning till återställande
Summa

2019
76
76

2018
83
83

21 (19)

Ledsjö Vind AB (publ)

Org nr 556436-7281

Not 19 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.

Not 20 Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 1 563 559 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten disponeras enligt nedan:
1 563 559
1 563 559

Balanseras i ny räkning
Summa

�C)�

Mats Mattsson
�ledamot

(

>

lt/lj

_/

.JJ11cwJ.__,(,I,,.

Susanne Andersson

Carl Sanden
Styrelseledamot

�:rilL
Styrelseledamot

d""-�M/4 �

Catarina Åkerblad
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har avgivits den 25 mars 2020

Niklas Näsholm
Auktoriserad Revisor
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• REVISIONSPARTNER

Revisionsberätte se
Till bolagsstämman i Ledsjö Vind AB (publ), arg.nr 556463-7281

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ledsjö Vind AB (publ) för räkenskapsåret 2019-01-01-2019-12-31.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Ledsjö Vind AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Ledsjö Vind AB (publ) enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Grund för uttalanden
Revisionen för årsredovisningen för 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 13
mars 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan alt fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktören
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
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revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.
•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ledsjö
Vind AB {publ) för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till Ledsjö Vind AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot och verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Lidköping den 25 mars 2020

Niklas Näsholm
Auktoriserad revisor
Ledsjö Vind AB (pub!), arg. Nr 556436-7281
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Styrelse och VD
Leif Johansson, f 1956,
styrelseordförande
Ekonomexamen från Stockholms Universitet. Har
under perioden 1975-2018 jobbat i en rad olika
funktioner i några svenska banker .Senast som vd i
Sparbanken Skaraborg AB under perioden 20072018 och under perioden innehaft olika
styrelseuppdrag.
F.n även styrelseledamot i Indecap Holding AB och
Indecap AB som är bolag huvudsakligen ägda av de
svenska Sparbankerna.
Aktieinnehav: Carl Sandén, f 1962,
styrelseledamot
Ekonom. Har under åren 1985-2002 jobbat som
aktiemäklare hos Swedbank FK och D. Carnegie AB.
Carl är idag VD och ägare i fastighetsbolaget
Visionsgruppen AB och delägare i Investment AB
Böttö som äger del i Lygnern Vind AB, Ledsjö Vind
AB och i Bräckan Vind AB.
Aktieinnehav via delägda bolag: 24 386 aktier
Susanne Andersson, f 1959
Styrelseledamot
Kommunstyrelsens ordförande i Götene Kommun,
representerar Centerpartiet. Intresserad av
miljöfrågor och arbetar aktivt för utveckling av
hållbar energi.
Aktieinnehav: 22 aktier
Andreas Sjödin, f 1981,
styrelseledamot
Ekonom som efter avslutade studier på
Handelshögskolan i Göteborg arbetade några år på
en av våra större revisionsfirmor. Sedan år 2010 har
Andreas satsat på sin egen verksamhet;
inledningsvis låg tyngdpunkten på konsultuppdrag
inom ekonomiområdet men idag i är den
huvudsakliga inriktningen bygg och
fastighetsförvaltning.
Aktieinnehav: 3 236 aktier

Kjell Gustafsson, f 1949,
styrelseledamot
Agronomexamen vid SLU med mark/växtinriktning.
Har mellan 1975 och 2015 arbetat med rådgivning,
information och utveckling. Senast inom Svenska
Lantmännen och Agroväst. Är fn aktiv inom Götene
Biogas ekonomisk förening. Bland övriga uppdrag
kan nämnas ordförande i kyrkorådet i Götene
Pastorat, fullmäktigeledamot (c) och
styrelseledamot i Götene Vatten och Värme.
Aktieinnehav: 3 894 aktier

Catarina Åkerblad, f 1957
styrelseledamot
Jur.kand. med examen från Göteborgs universitet.
Arbetade efter examen några år på Familjens jurist.
Arbetar nu som utredare på Transportstyrelsens
körkortsavdelning.
Har politiskt uppdrag som andre vice ordförande i
Mariestads kommunfullmäktige och som ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden.
Aktieinnehav: 110 aktier
Mats Mattsson, f 1960,
Tf Vd
Ingenjör. Mats har arbetet hela sitt yrkesliv med
energifrågor och elnätsfrågor. Har under drygt 20
år arbetet på Vattenfall AB inom olika
befattningar för att 2006 börja som elnätchef på
lokala energibolaget Mariestad Töreboda Energi
AB. Mats har flerårig erfarenhet från både
samhällsstyrda och kommersiella bolag och
arbetar idag som VD på Götene Elförening.
Aktieinnehav: 300 aktier
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Styrelsens förslag till beslut.
Punkt 8
Styrelsen föreslår 0 % ränta på skuldebrev för 2020.
Punkt 14
Styrelsen föreslår oförändrat sammanlagt 6 000 kronor. Sammankallande ersätts med 3 000 kronor
och vardera övrig ledamot 1 000 kronor.

Valberedningens förslag till beslut.
Punkt 10
Valberedningen föreslår oförändrade principer gällande storleken på arvoden och ersättningar för
2020. Ordförande ett helt prisbasbelopp och övriga styrelseledamöter 25% av prisbasbeloppet.
Sammanträdesersättning utgår med 1 500 kronor för halvdag och 3 000 kronor för heldag. Dessa
ersättningar utgår även i övriga fall, där styrelsen så beslutat.
Vad avser reseersättning och traktamente skall det statliga reglementet gälla.
Arvoden till revisor utgår enligt avtal.
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10 största aktieägare i Ledsjö Vind AB
Namn
Götene Elförening
Investment AB Böttö m. bolag
KRESAM Lars Tarre AB
Götene Pastorat
Fam. S o C Johnsson
Fam. K o H-S Gustavsson
Andreas Sjödin
B. Nilsson
Å. Svensson
Fam. J o K Johansson

Totalt antal aktier i bolaget
Totalt antal aktieägare

Antal aktier
29 124
24 386
16 000
5 500
4 111
3 894
3 488
3 097
2 854
2 502
94 956

2019-12-31
Röster %
16,0%
13,4%
8,8%
3,0%
2,3%
2,1%
1,9%
1,7%
1,6%
1,4%
52,2%

181 817
508

Övrig information
Skuldebrevsboken
Utfärdade skuldebrev förs i ett separat register av bolaget. Ändrade
uppgifter om adress, kontonummer för utbetalning mm. skall omgående
anmälas till Kundtjänst Kinnekulle Energi (fd. Götene Elförening)
tel. 0511-345540 eller e-post ledsjo@kinekulleenergi.se

Handel med bolagets aktier
Handel med bolagets aktier ( unit ) äger rum på Pepins
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.pepins.se

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 Pepins
E-postadresser
Hjäp oss hålla nere omkostnader genom att anmäla din E-postadress till
kundtjänst Kinnekulle Energi ( fd. Götene Elförening) tel: 0511-345500 eller
E-post: ledsjo@kinekulleenergi.se
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Förslag till Dagordning
vid årsstämma med Ledsjö Vind på Lundsbrunns Kurort i Lundsbrunn, 24 juni 2020

Ärenden
Förslag till dagordning
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 årsredovising och revisionsberättelse
7. Beslut:
a) fastställa balans- och resultaträkning
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Beslut om ränta för skuldebreven 2020
9. Fastställa antalet styrelseledamöter
10. Fastställa arvoden, traktamenten och reseersättning för styrelse och revisor
11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Fastställa arvoden för valberedningen
15. Stämman avslutas

Ledsjö Vind AB (publ)
Box 81, 533 21 Götene
Telefon 0511-34 55 40
www.ledsjovind.se

