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Eolus Vind AB (publ) 
556389-3956 

 
DELÅRSRAPPORT  
För perioden 2004-09-01 – 2005-02-28 

 
 

KONCERNEN 
 
Verksamheten  
Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen 
Kattegatt Vindkraft AB, Västraby Henrik Vindkraftverk AB och Västraby Marianne 
Vindkraftverk AB. Under perioden har dotterbolagen ej drivit någon verksamhet.  
 
Koncernen bedriver projektering och etablering av vindkraftsanläggningar för egen räkning 
och för vidareförsäljning till andra intressenter. Dessutom produceras elkraft i egna 
vindkraftsanläggningar. 
 
Under perioden har koncernen etablerat och tagit i drift 3 (8) vindkraftsanläggningar. 
Samtliga dessa har sålts vidare nyckelfärdiga till externa intressenter. 
 
 
Resultaträkning 2004-09-01 2003-09-01 
Belopp i tkr -2005-02-28 -2004-02-29 
   
Nettoomsättning  21.308 48.832 
Övriga rörelseintäkter 2.022 1.135 
 23.330 49.967 
   
Kostnad för varor och projektering -17.205 -41.609 
Övriga externa kostnader -1.351 -1.087 
Personalkostnader -2.065 -1.045 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -868 -427 
Rörelseresultat 1.841 5.799 
   
Resultat från finansiella investeringar:   
Resultat från andelar i intresseföretag 1.216 279 
Ränteintäkter 59 161 
Räntekostnader -111 -422 
Resultat efter finansiella poster 3.005 5.817 
   
Skatt på periodens resultat -556 -1.744 
Periodens resultat 2.449 4.073 
 



      Sida 2 av 5 

 
Balansräkning   
Belopp i tkr 2005-02-28 2004-02-29 
   
TILLGÅNGAR   
   
Anläggningstillgångar   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 230 230 
Inventarier 349 409 
Vindkraftverk, fundament och elanläggningar 17.853 12.980 
 18.432 13.619 
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag 14.925 4.738 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1.453 1.447 
Övriga långfristiga fordringar 52 542 
 16.430 6.727 
Summa anläggningstillgångar 34.862 20.346 
   
Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.   
Pågående vindkraftsprojekt 1.148 9.609 
 1.148 9.609 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 2.846 7.627 
Övriga fordringar 2.166 15.860 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 502 276 
 5.514 23.763 
   
Kassa och bank 10.034 7.350 
Summa omsättningstillgångar 16.696 40.722 
   
SUMMA TILLGÅNGAR 51.558 61.068 
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Balansräkning   
Belopp i tkr 2005-02-28 2004-02-29 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 80.000 aktier à nom 100 kr 8.000 8.000 
Bundna reserver 22.362 18.745 
 30.362 26.745 
   
Fritt eget kapital   
Fria reserver 6.229 3.153 
Periodens resultat 2.449 4.073 
 8.678 7.226 
Summa eget kapital 39.040 33.971 
   
Avsättningar   
Avsättningar för skatter 6.529 4.606 
Övriga avsättningar 1.399 789 
Summa avsättningar 7.928 5.395 
   
Långfristiga skulder   
Checkräkningskredit 0 3.283 
Skulder till kreditinstitut 0 4.150 
Summa långfristiga skulder 0 7.433 
   
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 0 2.100 
Leverantörsskulder 401 8.872 
Skatteskulder 199  
Övriga skulder 3.162 2.798 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 828 499 
Summa kortfristiga skulder 4.590 14.269 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51.558 61.068 
   
POSTER INOM LINJEN   
Ställda säkerheter 49.447 15.000 
Ansvarsförbindelser 200 Inga 
 
Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts. 
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Investeringar  
Av vindkraftsanläggningar som innehades för elproduktion vid periodens början har 2,5 
vindkraftverk avyttrats. Realisationsresultatet uppgår till 2.022 tkr. Under perioden har 
investering gjorts i ett begagnat 600 kW vindkraftverk i Ystad kommun. 
 
Likviditet och finansiering 
Likvida medel har under perioden ökat med 2.684 tkr (2.219 tkr) och uppgick vid periodens 
slut till 10.034 tkr (7.350 tkr). 
 
Under perioden har långfristiga skulder minskat med 8.043 tkr. Under samma period 
föregående år ökade långfristig upplåning med 2.983 tkr.  
 
Soliditeten uppgår till 76% (56%) vid periodens utgång, jämfört med 45% (58%) vid 
periodens början. 
 
Soliditetstal och finansieringsbehov påverkas av stora säsongsmässiga variationer. För att 
underlätta finansieringen av de allt större projekt som koncernen arbetar med, har styrelsen 
efter bolagsstämmans bemyndigande beslutat att under våren 2005 genomföra en nyemission 
om maximalt 20.000 aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Vid full teckning 
tillförs bolaget 14,0 mkr före emissionskostnader. 
 
 
  
 
MODERBOLAGET 
 
Verksamheten  
Bolaget bedriver projektering och etablering av vindkraftsanläggningar för egen räkning och 
för vidareförsäljning till andra intressenter. Dessutom produceras elkraft i egna 
vindkraftsanläggningar. 
 
Under perioden har bolaget etablerat och tagit i drift 3 (8) vindkraftsanläggningar. Samtliga 
dessa har sålts vidare nyckelfärdiga till externa intressenter. 
 
 
Resultatutvecklingen moderbolaget 
 
 2004-09-01 2003-09-01 
Belopp i tkr -2005-02-28 -2004-02-29 
   
Nettoomsättning  21.308 48.832 
Beräknat resultat efter    
finansiella poster 1.987 5.852 
 
Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts. 
 
Investeringar  
Av vindkraftsanläggningar som innehades för elproduktion vid periodens början har 2,5 
vindkraftverk avyttrats. Realisationsresultatet uppgår till 2.022 tkr. Under perioden har 
investering gjorts i ett begagnat 600 kW vindkraftverk i Ystad kommun. 
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Likviditet och finansiering 
Likvida medel har under perioden ökat med 2.795 tkr (1.821 tkr) och uppgick vid periodens 
slut till 9.666 tkr (6.871 tkr). 
 
Under perioden har långfristiga skulder minskat med 8.043 tkr. Under samma period 
föregående år ökade långfristig upplåning med 2.983 tkr.  
 
Soliditeten uppgår till 65% (54%) vid periodens utgång, jämfört med 43% (56%) vid 
periodens början. 
 
Soliditetstal och finansieringsbehov påverkas av stora säsongsmässiga variationer. För att 
underlätta finansieringen av de allt större projekt som koncernen arbetar med, har styrelsen 
efter bolagsstämmans bemyndigande beslutat att under våren 2005 genomföra en nyemission 
om maximalt 20.000 aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Vid full teckning 
tillförs bolaget 14,0 mkr före emissionskostnader. 
 
 
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2002:5. 
 
 
 
OSBY 2005-03-31 
 
 
 
Bengt Simmingsköld 
Verkställande direktör 
 


