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Verksamheten 

Ledsjö Vind AB är en långsiktig investerare i förnybar energi. Bolagets mål är att expandera 

inom förnybar energi med en stabil ekonomisk grund som bas. 

Verksamheten består i att företaget är hel- eller delägare i 10 vindkraftverk och ett litet 

vattenkraftverk. Dessa är placerade från Öland i öst, Landskrona i söder, Härjedalen i norr 

och Strömstad i väst, men med en koncentration av anläggningar i Västra Götaland.  

 

Elproduktion 

Ledsjö Vind AB:s elproduktion har under året ökat 2 % till 27 559 MWh ( 26 898 MWh år 

2012). Det relativa vindenergiinnehållet uppgick till 98 % av vindstatistikens ”normalår”, 

vilket beräknas som ett genomsnittsvärde från de senaste 15 åren  

          

 Bolagets anläggningar med produktion 2013 (2012) 

Vitsippan på södra Öland är en Vestas 225 kW som producerade 393 MWh (448).  

Annevind i Annelöv är en Enercon på 1 800 kW där bolaget äger 50 %. Bolagets andel av 

produktionen var 1 659 MWh (1 364).  

Stora Lund i Lundsbrunn är en Vestas 850 kW. Bolagets andel är 40 % och bolagets andel 

av produktionen var 565 MWh (575).  

Långå på Långåvålen är en Enercon 2 MW som ingår i en grupp på 5 vindkraftverk.  

Produktionen blev 3 827 MWh (3 649).  

Dalakvarn är ett vattenkraftverk i Lundsbrunn där produktionen blev 63 MWh (52). 

Entorp är en Enercon 2 MW utanför Skara. Bolagets andel är 50 % och dess andel av 

produktionen blev 1 838 MWh (2 017). 

Göteneporten består av 6 stycken Enercon 2 MW belägna mellan Götene och Skara väl 

synliga från E20. Bolaget äger 50 % i ett av vindkraftverken. Bolagets andel av produktionen 

var 2 111 MWh (2 235). 

Skarstad utanför Vara är en Enercon 2 MW och bolagets ägarandel är 100 %. Produktionen 

startade under augusti månad 2010 och producerade 5 596 MWh (5 897). 

Längjum utanför Vara är en Enercon 2 MW och bolagets ägarandel är 62,5 % i ett av tre 

vindkraftverk som tillsammans bildar driftbolaget Längjum Kraft AB. Bolagets andel av 

produktionen var 3 198 MWh (3 329). 

Fjärås söder om Kungsbacka är en spansktillverkad Gamesa 2 MW. Bolaget äger 1 av 4 

maskiner till 100 %. Produktionen  uppgick till 5 484 MWh (5 051). 

Tolvmanstegen utanför Strömstad är en vindkraftspark med 22 stycken Vestas 2 MW. 

Bolaget äger 50 % av en maskin. Bolagets andel blev 2 827 MWh (2 282). 

 

 

 

 



 

 

Väsentliga händelser under året 

 Handel med bolagets units (aktie plus skuldebrev) har skett på Alternativa 

aktiemarknaden vid fyra tillfällen. 

 Styrelsen har fortsatt aktivt arbetat med översyn och förändring av ränte- och 

amorteringsvillkor för samtliga lån och kostnader för drift, underhåll och 

försäkringar. 

 Amortering av bankskulder har skett med 6,2 mkr 

 Andra halvåret visar positivt resultat före avsättning för ränta till delägare 

 

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång 

Fortsatta diskussioner med långivare gällande lånevillkoren. Den pressade lönsamheten 

innebär ett ökat utbud av begagnade verk. Bolaget får kontinuerligt erbjudanden om förvärv. 

Utvärdering av dessa pågår hela tiden och mer aktuell information kommer att lämnas vid 

årsstämman. Flera elavtal till fast priser har tecknats för det innevarande året. Huvuddelen av 

elcertifikaten säljs löpande. Avtalet gällande Dalakvarn har sagts upp med ägaren Götene 

kommun eftersom Länsstyrelsen vill förbjuda verksamheten. 

 

Kommentarer till bokslutet  

Nettoomsättningen ökade med 13 % och uppgick till 14,5 (12,9) miljoner kronor (mkr) och 

motsvarar ett energipris inklusive elcertifikat på 53 öre per kilowattimme (2012 = 48 öre). 

Rörelseresultatet ökade med 1,1 miljon kronor till 2,4 (1,3) mkr. Resultatet efter finansiella 

poster reducerades till ett underskott på minus 2,3 (- 4,3) mkr. Av detta underskott avser 1,6 

mkr ränteutbetalning till skuldebrevsinnehavarna i enlighet med beslut på årsstämman våren 

2012. Vid en jämförelse mellan 1:a och 2:a halvåret kan också konstateras att Resultatet före 

avsättning för ränta till delägare visar att 2:a halvåret gav ett positivt resultat på närmare  

0,5 mkr. Balansomslutningen minskade från 149 till 141 mkr. Vid årets slut uppgick likvida 

medel i bolaget till 1,3 mkr.  

                               

Framtidsutsikterna för Ledsjö Vind AB är svagt positiva efter ytterligare ett år med relativt 

låga priser gällande elförsäljning. Elcertifikaten bedöms stiga efter Energimyndighetens 

förslag om höjda kvotplikter från 2016. Möjligheten att belåna nya investeringar har 

ytterligare 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.  

     Styrelsens tidigare uttalade vision om att till år 2016 ha ökat produktionen till 40 GWh    

kvarstår.  

 

 

          Götene 2014-03-07 
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Om Ledsjö Vind AB 
Ledsjö Vinds affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. 

Bolaget är noterat på Alternativa, Stockholm.         

Ledsjö Vind AB (publ), Box 81, 533 21 Götene, tel.0511-34 55 08  org.nr. 556436-7281 

www.ledsjovind.se  

 

 

 

http://www.ledsjovind.se/

