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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Ledsjö Vind AB, som har sitt 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, vilket kan ske som ensam ägare eller i
delägarskap. Bolaget ska vara ett intressant alternativ för de som vill satsa på förnybar energi.
Ledsjö Vind är i nuläget hel eller delägare i 12 olika vindkraftverk. Mer information om dessa samt
produktionsstatistik finns att tillgå på bolagets hemsida, www.ledsjovind.se
Angiven produktion nedan avser Ledsjö Vinds andel av den totala produktionen.
Ägarandel
50%
50%
50%
100%
50%
100%
100%
84,4%
100%
40%
50%

Vindkraftverk
Annevind, 2 st Enercon E66
Dalby, 1 st Enercon E103 med driftsstart nov 2019
Entorp, 1 st Enercon E82
Fjärås, 1 st Gamesa G90
Göteneporten, 1 st Enercon E82
Hedagården, 1 st Enercon E66
Långå, 1 st Enercon E70
Längjum, 1 st Enercon E82
Skarstad, 1 st Enercon E82
Stora Lund, 1 st Vestas V52
Tolvmanstegen, 1 st Vestas V90

Produktion
2020 (MWh)
3 518
3 859
2 161
5 957
2 418
3 826
4 240
4 943
6 239
645
3 179

Produktion
2019 (MWh)
1 754
694
1 825
5 318
2 091
3 654
3 352
3 345
5 528
543
2 864

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

2020
9 825
-1 376
-2 914
90 642
9 910

2019
15 241
4 342
2 619
101 023
12 796

2018
12 811
2 497
1 363
92 945
10 163

2017
11 296
1 452
191
93 420
8 782

2016
10 772
849
-570
97 862
8 573

tkr
%
%
%

9 312
11
neg
neg

-393
13
4
23

11 211
11
3
14

6 555
9
2
2

2 779
9
1
neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser under året
Det under 2019 uppförda verket i Dalby, som är ett Enercon E103 EP2 2,35 MW, har nu varit i full
drift hela året. 10 årigt serviceavtal har tecknats med Enercon till ett förmånligt pris.
Vi har under 2020 inte haft några större produktionsstopp utan alla verk har varit i normal drift.
Även om produktionen under 2020 har varit god så har bolagets intäkter minskat kraftigt jämfört
med föregående år. Detta har sin förklaring i de historiskt låga elpriserna som var under 2020, även
om det återhämtat sig något under senare delen av året. De låga priserna och den minskade
omsättningen har inneburit att styrelsen under året haft stor fokus på likviditeten. För att klara våra
åtaganden har vi haft täta kontakter med våra två banker, vilket har resulterat i amorteringsbefrielse
för del av året till ett belopp motsvarande ungefär 13% av den årliga amorteringen. De fyra största
ägarna i bolaget har även de hjälpt bolaget genom de här tuffa tiderna genom att låna ut pengar, per
2020-12-31 uppgår det beloppet till ca 500 tkr.
Ledsjö Vind AB inte drabbats direkt av Coronakrisen, men det är ändå styrelsens bedömning att de
låga elpriserna under våren/sommaren 2020 till viss del beror på just detta. När industrier stänger
ner minskar efterfrågan på el.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer
Styrelsen för Ledsjö Vind har under 2020 haft stort fokus på likviditeten och den långsiktiga
lönsamheten, ett arbete som kommer vara fortsatt viktigt under en överskådlig framtid.
Då Ledsjö vinds kostnader i form av serviceavtal, räntekostnader etc till sin natur är relativt
konstanta är bolaget lönsamhet starkt förknippat med det pris vi kan erhålla för den el vi säljer.
Styrelsen jobbar därför aktivt med att försöka binda priser för 2021 på nivåer som är långsiktigt
hållbara. Vid denna årsredovisnings avgivande är ca 60% av årsproduktionen för 2021 bunden på
sådana nivåer, övrig produktion ligger rörligt. Styrelsens ambition är dock att även binda
majoriteten av denna produktion när tillfälle ges.
Ägarförhållanden
Ledsjö Vind AB har per 2020-12-31 501 aktieägare. Bolagets units (aktie och skuldebrev) är
föremål för handel på Pepins vid fyra tillfällen per år. Handel sker i mars, juni, september och
december. Enskild ägare med ett innehav överstigande 10% är Götene Elförening ek. för. samt
Investment AB Böttö.
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Förändring av eget kapital
Aktiekapital
4 545

Reservfond
6 688

Överkursfond
18 182

Övrigt
fritt eget
kapital
-19 251
2 633

Eget kapital 2019-12-31
Årets resultat

4 545

6 688

18 182
-

-16 618
-2 887

12 797
-2 887

Eget kapital 2020-12-31

4 545

6 688

18 182

-19 505

9 910

Eget kapital 2018-12-31
Årets resultat

Aktiekapitalet består av 181 820 aktier med kvotvärde 25 kr
Förslag till disposition av resultatet
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserade vinstmedel
Överkursfond
Årets resultat

-16 618 436
18 181 995
-2 887 095
kronor

-1 323 536

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att
i ny räkning överförs

-1 323 536
kronor

6

-1 323 536

Summa
eget
kapital
10 164
2 633
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Not

2020

2019

3

9 825
225

14 446
795

10 050

15 241

-4 320
-295

-4 858
-375

-6 811

-5 665

-11 426

-10 898

-1 376

4 343

9
-1 547

14
-1 737

Summa resultat från finansiella poster

-1 538

-1 723

Resultat efter finansiella poster

-2 914

2 620

27

14

-2 887

2 634

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

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

4
5

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

6
7

8
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Not

2020-12-31

2019-12-31

86 887

93 508

84
132

84
104

216

188

87 103

93 696

2
92
722
1 149

3 634
82
699
2 078

1 965

6 493

1 574

836

3 539

7 329

90 642

101 025

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Vindkraftverk

9

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar

10
11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

8

12
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Not

2020-12-31

2019-12-31

4 545
6 688

4 545
6 688

11 233

11 233

-16 618
18 182
-2 887

-19 252
18 182
2 634

-1 323

1 564

9 910

12 797

638

488

638

488

46 363
25 949

55 534
25 446

72 312

80 980

6 291
105
922
464

6 006
205
187
362

7 782

6 760

90 642

101 025

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Överkursfond
Årets resultat

14

15

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för återställande

16

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

17
18

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

18
19
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Not

2020

2019

-1 376

4 342

6 811
150

5 665
76

9
-1 547
-

14
-1 737
-51

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

4 047
4 528
-100
837

8 309
-3 975
-4 726

Kassaflöde från den löpande verksamheten

9 312

-392

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i intressebolag

-191
-

-24 865
12 881
-8

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-191

-11 992

2 503
-10 886

15 497
-5 402

-8 383

10 095

738
836

-2 289
3 125

1 574

836

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
- Avskrivningar
- Avsättningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

10

13

Ledsjö Vind AB
556436-7281

9(17)

Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisnignen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäkter
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs produktion av el från
vindkraft. Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta och redovisas vid
leveranstidpunkten förutom elcertifikat och utsläppsrätter som intäktsredovisas vid försäljningstidpunkten.
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad
försäkringsersättning om den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt i de fall den inte har blivit beslutad vid
tidpunkten för avlämnad årsredovisning. Försäkringsersättningar redovisas under posten övriga
rörelseintäkter
Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt är inkomstskatt för
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Beloppet baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen
och har inte nuvärdeberäknats.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Inga låneutgifter aktiveras.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser
tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget
framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten .
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad i resultaträkningen.
Under 2020 har en översyn och en harmonisering av avskrivningstiderna gjorts, innebärande att
vindkraftverk av samma typ och ålder nu skrivs av på samma tid.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Avskrivningarna redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas:
Nya vindkraftverk
Begagnade vindkraftverk

25-30 år
10 år
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Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
bokförda värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinnningsvärde. Återvinningsvärdet
är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av
nyttjandevärde beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den
löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. En tidigare nedskrivning återförs endast om
det skäl som låg för grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när Ledsjö Vind blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Kundfordringar och övriga
fordringar värderas individuellt till det belopp som förväntas inflyta.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består av aktier i driftsbolag där Ledsjö Vind äger vindkraftverk. Innehaven innehas på lång sikt.
Tillgångar ingående i posten redovisas till anskaffningsvärde.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och
det belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar. Om nedskrivning av aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden
mellan det redovisade värdet och det verkliga värdet.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av
en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Ledsjö Vind AB gör avsättningar för kostnader för
återställande efter att vindkraftverken har tjänat ut.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt).

Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Ledsjö Vind AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga
resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justteringar i
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.
Avsättning för återstållande
Värdering av avsättning för återtällande av mark baseras på långfristiga kassaflödesprognoser av framtida
utgifter.Dessa prognoser inkluderar uppskatning om utgiftens storlek och när i tiden dessa beräknas utfalla.
Sådana beräkningar präglas av stor osäkerhet då utgiften ligger långt fram i tiden
Nedskrivningsehov av vindkraftverk
Ledsjö Vind AB har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella
anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov enligt de principer som beskrivs i not 1.
Uppskjuten skatt
Bolaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar vilka förväntas bli realiserade i framtida
perioder. Vid beräkning av denna uppskjutna skatt måste vissa antaganden och uppskattnignar göras
avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansäkningen redovisade
tillgångar och framtida skulder och motsvarande skattemässiga värden. Uppskattningarna inkuderar även att
skattelagar och skattesatser kommer vara oförändrade samt att gällande skatteregler inte kommer att ändras.

Not 3

Övriga rörelseintäkter
2020

2019

Försäkringsersättning
Valutakursvinst
Offentliga bidrag
Övrigt

200
25

725
69
1

Summa

225

795
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Ersättning till revisorerna
2020

2019

Revisionsuppdraget

22

23

Summa

22

23

2020

2019

249

296

249

296

44

78

293

374

Kvinnor
Män

5

2
5

Totalt

5

7

2020

2019

Utdelningar
Ränteintäkter

9

8
6

Summa

9

14

Not 5

Personalkostnader

Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Totalt
Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare

Not 6

14

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ledsjö Vind AB
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Not 7
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Räntekostnader och liknande resultatposter
2020

2019

Räntekostnad på skulder till kreditinstitut
Räntekostnad på lån från delägare
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

1 534
13

1 227
509
1

Summa

1 547

1 737

2020

2019

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

27

14

Skatt på årets resultat

27

14

-2 914

2 620

-624
36
588
0

561
20
-581
0

2020

2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Inköp
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar

192 913

177 251

191
-299
-

24 866
-12 924
3 720

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

192 805

192 913

Not 8

Skatt på årets resultat

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ingående underskottsavdrag
Skatteeffekt av årets förlust
Redovisad aktuell skattekostnad

Not 9

Vindkraftverk
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2020

2019

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar

-72 406

-66 785

299
-6 811

43
-5 664

Utgående ackumulerade avskrivningar

-78 918

-72 406

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets förändringar

-27 000

-27 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-27 000

-27 000

86 887

93 507

2020-12-31

2019-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Förvärv

84
-

76
8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

84

84

Utgående restvärde enligt plan

Not 10

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Fjärås Vindkraftspark AB
Göteneporten AB
Långå Vindkraft AB
Längjum Kraft AB
Tolvmanstgen Drift AB

Org.nr
556967-2511
556765-6516
556967-2511
556843-5690
556855-7200

Antal
andelar
200
35
200
120
48

Kapitalandel %
25
8
20
28
2

Summa

Not 11

84

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skattefordran på avsättning för återställande

16

Bokfört
värde
25
7
10
32
10

2020

2019

132

104

132

104
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Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31

2019-12-31

1 019
130

1 966
112

1 149

2 078

2020

2019

Kassamedel

1 574

836

Likvida medel i kassaflödesanalysen

1 574

836

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

Not 13

Not 14

Likvida medel

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 181 820 st aktier med kvotvärde 25 kr. Alla aktier har samma rätt till
utdelning och motsvarar en röst på bolagsstämma.
Not 15

Förslag till disposition av resultatet
2020

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

18 182
-16 619
-2 887
-1 324

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

-1 324
-1 324
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Avsättningar
2020

2019

Avsättningar för återställande
Avsättning vid periodens ingång
Periodens avsättningar

488
150

413
75

Avsättning vid periodens utgång

638

488

2020-12-31

2019-12-31

Not 17

Långfristiga skulder

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

21 199
25 446

31 512
25 446

Summa

46 645

56 958

2020

2019

Not 18

Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:
Långfristiga skulder:
Övriga skulder till kreditinstitut
46 363
Kortfristiga skulder:
Övriga skulder till kreditinstitut
6 291

55 534

Summa skulder till kreditinstitut

52 654

61 540

2020-12-31

2019-12-31

Upplupna räntekostnader
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

61
24
379

63
59
240

Summa

464

362

Not 19

18

Skulder som redovisas i flera poster

6 006

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Armering Dalby
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Foto Jonas Mårtensson
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^ƚǇƌĞůƐĞŽĐŚs




>ĞŝĨ:ŽŚĂŶƐƐŽŶ͕Ĩϭϵϱϲ͕
ƐƚǇƌĞůƐĞŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞ
ŬŽŶŽŵĞǆĂŵĞŶĨƌĊŶ^ƚŽĐŬŚŽůŵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚ͘,Ăƌ
ƵŶĚĞƌƉĞƌŝŽĚĞŶϭϵϳϱͲϮϬϭϴũŽďďĂƚŝĞŶƌĂĚŽůŝŬĂ
ĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌŝŶĊŐƌĂƐǀĞŶƐŬĂďĂŶŬĞƌ͘^ĞŶĂƐƚƐŽŵǀĚŝ
^ƉĂƌďĂŶŬĞŶ^ŬĂƌĂďŽƌŐƵŶĚĞƌƉĞƌŝŽĚĞŶϮϬϬϳͲ
ϮϬϭϴŽĐŚƵŶĚĞƌƉĞƌŝŽĚĞŶćǀĞŶŝŶŶĞŚĂĨƚŽůŝŬĂ
ƐƚǇƌĞůƐĞƵƉƉĚƌĂŐ͘
&͘ŶćǀĞŶƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵŽƚŝ/ŶĚĞĐĂƉ,ŽůĚŝŶŐŽĐŚ
/ŶĚĞĐĂƉƐŽŵćƌďŽůĂŐŚƵǀƵĚƐĂŬůŝŐĞŶćŐĚĂĂǀĚĞ
ƐǀĞŶƐŬĂ^ƉĂƌďĂŶŬĞƌŶĂ͘
ŬƚŝĞŝŶŶĞŚĂǀ͗Ͳ

Ăƌů^ĂŶĚĠŶ͕ĨϭϵϲϮ͕
s
ŬŽŶŽŵ͘ ,Ăƌ ƵŶĚĞƌ ĊƌĞŶ ϭϵϴϱͲϮϬϬϮ ũŽďďĂƚ ƐŽŵ
ĂŬƚŝĞŵćŬůĂƌĞŚŽƐ^ǁĞĚďĂŶŬ&<ŽĐŚ͘ĂƌŶĞŐŝĞ͘
Ăƌů ćƌ ŝĚĂŐ s ŽĐŚ ćŐĂƌĞ ŝ ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐďŽůĂŐĞƚ
sŝƐŝŽŶƐŐƌƵƉƉĞŶ  ŽĐŚ ĚĞůćŐĂƌĞ ŝ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ 
ƂƚƚƂ ƐŽŵ ćŐĞƌ ĚĞů ŝ >ĞĚƐũƂ sŝŶĚ  ŽĐŚ ŝ ƌćĐŬĂŶ
sŝŶĚ͘
ŬƚŝĞŝŶŶĞŚĂǀǀŝĂĚĞůćŐĚĂďŽůĂŐ͗ϮϰϯϴϲĂŬƚŝĞƌ


ŶĚƌĞĂƐ^ũƂĚŝŶ͕Ĩϭϵϴϭ͕
ƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵŽƚ
ŬŽŶŽŵƐŽŵĞĨƚĞƌĂǀƐůƵƚĂĚĞƐƚƵĚŝĞƌƉĊ
,ĂŶĚĞůƐŚƂŐƐŬŽůĂŶŝ'ƂƚĞďŽƌŐĂƌďĞƚĂĚĞŶĊŐƌĂĊƌƉĊ
ĞŶĂǀǀĊƌĂƐƚƂƌƌĞƌĞǀŝƐŝŽŶƐĨŝƌŵŽƌ͘^ĞĚĂŶĊƌϮϬϭϬŚĂƌ
ŶĚƌĞĂƐƐĂƚƐĂƚƉĊƐŝŶĞŐĞŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͖
ŝŶůĞĚŶŝŶŐƐǀŝƐůĊŐƚǇŶŐĚƉƵŶŬƚĞŶƉĊŬŽŶƐƵůƚƵƉƉĚƌĂŐ
ŝŶŽŵĞŬŽŶŽŵŝŽŵƌĊĚĞƚŵĞŶŝĚĂŐŝćƌĚĞŶ
ŚƵǀƵĚƐĂŬůŝŐĂŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐĞŶďǇŐŐŽĐŚ
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ͘
ŬƚŝĞŝŶŶĞŚĂǀ͗ϯϮϯϲĂŬƚŝĞƌ














22







<ũĞůů'ƵƐƚĂĨƐƐŽŶ͕Ĩϭϵϰϵ͕
ƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵŽƚ
ŐƌŽŶŽŵĞǆĂŵĞŶǀŝĚ^>hŵĞĚŵĂƌŬͬǀćǆƚŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐ͘
,ĂƌŵĞůůĂŶϭϵϳϱŽĐŚϮϬϭϱĂƌďĞƚĂƚŵĞĚƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĐŚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘^ĞŶĂƐƚŝŶŽŵ^ǀĞŶƐŬĂ
>ĂŶƚŵćŶŶĞŶŽĐŚŐƌŽǀćƐƚ͘ ƌĨŶĂŬƚŝǀŝŶŽŵ'ƂƚĞŶĞ
ŝŽŐĂƐĞŬŽŶŽŵŝƐŬĨƂƌĞŶŝŶŐ͘ůĂŶĚƂǀƌŝŐĂƵƉƉĚƌĂŐ
ŬĂŶŶćŵŶĂƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŝŬǇƌŬŽƌĊĚĞƚŝ'ƂƚĞŶĞ
WĂƐƚŽƌĂƚ͕ĨƵůůŵćŬƚŝŐĞůĞĚĂŵŽƚ;ĐͿŽĐŚ
ƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵŽƚŝ'ƂƚĞŶĞsĂƚƚĞŶŽĐŚsćƌŵĞ͘
ŬƚŝĞŝŶŶĞŚĂǀ͗ϯϴϵϰĂŬƚŝĞƌ


DĂƚƐDĂƚƚƐƐŽŶ͕ĨϭϵϲϬ͕
ƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵŽƚ
/ŶŐĞŶũƂƌ͘DĂƚƐŚĂƌĂƌďĞƚĞƚŚĞůĂƐŝƚƚǇƌŬĞƐůŝǀŵĞĚ
ĞŶĞƌŐŝĨƌĊŐŽƌŽĐŚĞůŶćƚƐĨƌĊŐŽƌ͘,ĂƌƵŶĚĞƌĚƌǇŐƚϮϬ
ĊƌĂƌďĞƚĞƚƉĊsĂƚƚĞŶĨĂůůŝŶŽŵŽůŝŬĂ
ďĞĨĂƚƚŶŝŶŐĂƌĨƂƌĂƚƚϮϬϬϲďƂƌũĂƐŽŵĞůŶćƚĐŚĞĨƉĊ
ůŽŬĂůĂĞŶĞƌŐŝďŽůĂŐĞƚsćŶĞƌŶĞƌŐŝ͘DĂƚƐŚĂƌ
ĨůĞƌĊƌŝŐĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĨƌĊŶďĊĚĞƐĂŵŚćůůƐƐƚǇƌĚĂŽĐŚ
ŬŽŵŵĞƌƐŝĞůůĂďŽůĂŐŽĐŚĂƌďĞƚĂƌŝĚĂŐƐŽŵsƉĊ
<ŝŶŶĞŬƵůůĞŶĞƌŐŝ͘
ŬƚŝĞŝŶŶĞŚĂǀ͗ϯϬϬĂŬƚŝĞƌ




^ƚǇƌĞůƐĞŶƐĨƂƌƐůĂŐƚŝůůďĞƐůƵƚ͘
WƵŶŬƚϴ
^ƚǇƌĞůƐĞŶĨƂƌĞƐůĊƌϬйƌćŶƚĂƉĊƐŬƵůĚĞďƌĞǀĨƂƌϮϬϮϭ͘
WƵŶŬƚϭϰ
^ƚǇƌĞůƐĞŶĨƂƌĞƐůĊƌŽĨƂƌćŶĚƌĂƚƐĂŵŵĂŶůĂŐƚϲϬϬϬŬƌŽŶŽƌ͘^ĂŵŵĂŶŬĂůůĂŶĚĞĞƌƐćƚƚƐŵĞĚϯϬϬϬŬƌŽŶŽƌ
ŽĐŚǀĂƌĚĞƌĂƂǀƌŝŐůĞĚĂŵŽƚϭϬϬϬŬƌŽŶŽƌ͘


sĂůďĞƌĞĚŶŝŶŐĞŶƐĨƂƌƐůĂŐƚŝůůďĞƐůƵƚ͘
WƵŶŬƚϭϬ
sĂůďĞƌĞĚŶŝŶŐĞŶĨƂƌĞƐůĊƌŽĨƂƌćŶĚƌĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞƌŐćůůĂŶĚĞƐƚŽƌůĞŬĞŶƉĊĂƌǀŽĚĞŶŽĐŚĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĨƂƌ
ϮϬϮϭ͘KƌĚĨƂƌĂŶĚĞĞƚƚŚĞůƚƉƌŝƐďĂƐďĞůŽƉƉŽĐŚƂǀƌŝŐĂƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌϮϱйĂǀƉƌŝƐďĂƐďĞůŽƉƉĞƚ͘
^ĂŵŵĂŶƚƌćĚĞƐĞƌƐćƚƚŶŝŶŐƵƚŐĊƌŵĞĚϭϱϬϬŬƌŽŶŽƌĨƂƌŚĂůǀĚĂŐŽĐŚϯϬϬϬŬƌŽŶŽƌĨƂƌŚĞůĚĂŐ͘ĞƐƐĂ
ĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĂƌƵƚŐĊƌćǀĞŶŝƂǀƌŝŐĂĨĂůů͕ĚćƌƐƚǇƌĞůƐĞŶƐĊďĞƐůƵƚĂƚ͘
sĂĚĂǀƐĞƌƌĞƐĞĞƌƐćƚƚŶŝŶŐŽĐŚƚƌĂŬƚĂŵĞŶƚĞƐŬĂůůĚĞƚƐƚĂƚůŝŐĂƌĞŐůĞŵĞŶƚĞƚŐćůůĂ͘
ƌǀŽĚĞŶƚŝůůƌĞǀŝƐŽƌƵƚŐĊƌĞŶůŝŐƚŐŽĚŬćŶĚƌćŬŶŝŶŐ͘
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ϭϬƐƚƂƌƐƚĂĂŬƚŝĞćŐĂƌĞŝ>ĞĚƐũƂsŝŶĚ
EĂŵŶ
'ƂƚĞŶĞůĨƂƌĞŶŝŶŐ
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƂƚƚƂŵ͘ďŽůĂŐ
<Z^D>ĂƌƐdĂƌƌĞ
'ƂƚĞŶĞWĂƐƚŽƌĂƚ
&Ăŵ͘^Ž:ŽŚŶƐƐŽŶ
&Ăŵ͘<Ž,Ͳ^'ƵƐƚĂǀƐƐŽŶ
ŶĚƌĞĂƐ^ũƂĚŝŶ
͘EŝůƐƐŽŶ
͘^ǀĞŶƐƐŽŶ
&Ăŵ͘:Ž<:ŽŚĂŶƐƐŽŶ

dŽƚĂůƚĂŶƚĂůĂŬƚŝĞƌŝďŽůĂŐĞƚ
dŽƚĂůƚĂŶƚĂůĂŬƚŝĞćŐĂƌĞ

ŶƚĂůĂŬƚŝĞƌ
ϮϵϭϮϰ
ϮϱϮϬϳ
ϭϲϬϬϬ
ϱϱϬϬ
ϰϭϭϭ
ϯϴϵϰ
ϯϰϴϴ
ϯϬϵϳ
Ϯϴϱϰ
ϮϱϬϮ
ϵϱϳϳϳ

ϮϬϮϬͲϭϮͲϯϭ
ZƂƐƚĞƌй
ϭϲ͕Ϭй
ϭϯ͕ϵй
ϴ͕ϴй
ϯ͕Ϭй
Ϯ͕ϯй
Ϯ͕ϭй
ϭ͕ϵй
ϭ͕ϳй
ϭ͕ϲй
ϭ͕ϰй
ϱϮ͕ϳй

ϭϴϭϴϭϳ
ϱϬϴ

PǀƌŝŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
^ŬƵůĚĞďƌĞǀƐďŽŬĞŶ
hƚĨćƌĚĂĚĞƐŬƵůĚĞďƌĞǀĨƂƌƐŝĞƚƚƐĞƉĂƌĂƚƌĞŐŝƐƚĞƌĂǀďŽůĂŐĞƚ͘ ŶĚƌĂĚĞ
ƵƉƉŐŝĨƚĞƌŽŵĂĚƌĞƐƐ͕ŬŽŶƚŽŶƵŵŵĞƌĨƂƌƵƚďĞƚĂůŶŝŶŐŵŵ͘ƐŬĂůůŽŵŐĊĞŶĚĞ
ĂŶŵćůĂƐŝĨƂƌƐƚĂŚĂŶĚƚŝůů͗ͲƉŽƐƚ͗ůĞĚƐũŽΛůĞĚƐũŽǀŝŶĚ͘ƐĞ
/ĂŶĚƌĂŚĂŶĚ͗ŬƵŶĚƚũćŶƐƚ<ŝŶŶĞŬƵůůĞŶĞƌŐŝƚĞů͗ϬϱϭϭͲϯϰϱϱϬϬ

,ĂŶĚĞůŵĞĚďŽůĂŐĞƚƐĂŬƚŝĞƌ
,ĂŶĚĞůŵĞĚďŽůĂŐĞƚƐĂŬƚŝĞƌ;ƵŶŝƚͿćŐĞƌƌƵŵƉĊWĞƉŝŶƐ
ϰŐĊŶŐĞƌƉĞƌĊƌƵŶĚĞƌŵĂƌƐ͕ũƵŶŝ͕ƐĞƉƚĞŵďĞƌŽĐŚĚĞĐĞŵďĞƌŵĊŶĂĚ͘
DĞƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŵŚƵƌŚĂŶĚĞůŶŐĊƌƚŝůů͕ĂŬƚƵĞůůŬƵƌƐŵŵ͘ŚŝƚƚĂƌĚƵƉĊ
ǁǁǁ͘ƉĞƉŝŶƐ͘ƐĞ

,ĞŵƐŝĚĂ
'ůƂŵŝŶƚĞĂƚƚďĞƐƂŬĂǀĊƌŚĞŵƐŝĚĂƉĊŝŶƚĞƌŶĞƚ ǁǁǁ͘ůĞĚƐũŽǀŝŶĚ͘ƐĞ
ćƌŚŝƚƚĂƌĚƵŶǇŚĞƚĞƌŽĐŚŵĊŶĂĚƐǀŝƐƐŬĞƌĞŶƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀǀĂƌũĞ
ǀŝŶĚŬƌĂĨƚƐǀĞƌŬƐƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶůŝŬƐŽŵŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŵƐĞŶĂƐƚĞŬƵƌƐŶŽƚĞƌŝŶŐ
ĨƌĊŶWĞƉŝŶƐ
ͲƉŽƐƚĂĚƌĞƐƐĞƌ
,ũćƉŽƐƐŚĊůůĂŶĞƌĞŽŵŬŽƐƚŶĂĚĞƌŐĞŶŽŵĂƚƚĂŶŵćůĂĚŝŶͲƉŽƐƚĂĚƌĞƐƐƚŝůů
ŝĨƂƌƐƚĂŚĂŶĚƚŝůů͗ͲƉŽƐƚ͗ůĞĚƐũŽΛůĞĚƐũŽǀŝŶĚ͘ƐĞ
/ĂŶĚƌĂŚĂŶĚ͗ŬƵŶĚƚũćŶƐƚ<ŝŶŶĞŬƵůůĞŶĞƌŐŝƚĞů͗ϬϱϭϭͲϯϰϱϱϬϬ
24

&ƂƌƐůĂŐƚŝůůĂŐŽƌĚŶŝŶŐ

ǀŝĚĊƌƐƐƚćŵŵĂŵĞĚ>ĞĚƐũƂsŝŶĚ͕ϮϬϮϭͲϬϱͲϭϵ




ƌĞŶĚĞŶ
&ƂƌƐůĂŐƚŝůůĚĂŐŽƌĚŶŝŶŐ

ϭ͘ ^ƚćŵŵĂŶƐƂƉƉŶĂŶĚĞ
Ϯ͘ ĂͿǀĂůĂǀŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞĨƂƌƐƚćŵŵĂŶ
ďͿĂŶŵćůĂŶĂǀƐĞŬƌĞƚĞƌĂƌĞĨƂƌƐƚćŵŵĂŶ
ĐͿǀĂůĂǀƚǀĊũƵƐƚĞƌŝŶŐƐŵćŶ

ϯ͘ ƵƉƉƌćƚƚĂŽĐŚŐŽĚŬćŶŶĂƌƂƐƚůćŶŐĚ
ϰ͘ 'ŽĚŬćŶŶĂĚĂŐŽƌĚŶŝŶŐ
ϱ͘ &ƌĊŐĂŽŵƐƚćŵŵĂŶďůŝǀŝƚďĞŚƂƌŝŐĞŶƐĂŵŵĂŶŬĂůůĂĚ
ϲ͘ &ƂƌĞĚƌĂŐŶŝŶŐĂǀĨƌĂŵůĂŐĚĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŝŶŐŽĐŚƌĞǀŝƐŝŽŶƐďĞƌćƚƚĞůƐĞ
ϳ͘ ĞƐůƵƚ͗
ĂͿĨĂƐƚƐƚćůůĂďĂůĂŶƐͲŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚƌćŬŶŝŶŐ
ďͿĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĂǀďŽůĂŐĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚĞŶůŝŐƚĚĞŶĨĂƐƚƐƚćůůĚĂďĂůĂŶƐƌćŬŶŝŶŐĞŶ
ĐͿĂŶƐǀĂƌƐĨƌŝŚĞƚĨƂƌƐƚǇƌĞůƐĞŶƐůĞĚĂŵƂƚĞƌŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůĂŶĚĞĚŝƌĞŬƚƂƌĞŶ

ϴ͘ ĞƐůƵƚŽŵƌćŶƚĂĨƂƌƐŬƵůĚĞďƌĞǀĞŶϮϬϮϭ
ϵ͘ &ĂƐƚƐƚćůůĂĂŶƚĂůĞƚƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌ
ϭϬ͘&ĂƐƚƐƚćůůĂĂƌǀŽĚĞŶ͕ƚƌĂŬƚĂŵĞŶƚĞŶŽĐŚƌĞƐĞĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĨƂƌƐƚǇƌĞůƐĞŽĐŚƌĞǀŝƐŽƌ
ϭϭ͘sĂůĂǀƐƚǇƌĞůƐĞŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŽĐŚƂǀƌŝŐĂƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌ
ϭϮ͘sĂůĂǀƌĞǀŝƐŽƌ
ϭϯ͘sĂůĂǀǀĂůďĞƌĞĚŶŝŶŐ
ϭϰ͘&ĂƐƚƐƚćůůĂĂƌǀŽĚĞŶĨƂƌǀĂůďĞƌĞĚŶŝŶŐĞŶ
ϭϱ͘PǀƌŝŐĂĨƌĊŐŽƌ
ϭϲ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŵǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ
ϭϳ͘^ƚćŵŵĂŶĂǀƐůƵƚĂƐ

'ƂƚĞŶĞĂƉƌŝůϮϬϮϭ
^ƚǇƌĞůƐĞŶ
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