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Eolus Vind AB (publ)
556389-3956
DELÅRSRAPPORT
För perioden 2005-09-01 – 2006-02-28
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 i stort sett inte 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 15 (3) vindkraftsanläggningar. Förutom 50%
av ett 1,5 MW vindkraftverk har samtliga nyetablerade verk sålts vidare nyckelfärdiga till externa
intressenter.

2005-09-01
-2006-02-28

2004-09-01
-2005-02-28

Nettoomsättning
Förändring av pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter

154.223
139.031
669
293.923

21.308
0
2.022
23.330

Kostnad för varor och projektering
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-276.728
-1.529
-3.188
-866
-328
11.284

-17.205
-1.351
-2.065
-868
0
1.841

Resultaträkning
Belopp i tkr

Resultat från finansiella investeringar:
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

310

1.216

1.229
120
-906
12.037

0
59
-111
3.005

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

-2.909
9.128

-556
2.449
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Balansräkning
Belopp i tkr

2006-02-28

2005-02-28

230
25.090
323

230
17.853
349

8.000
33.643

0
18.432

13.678
88
370
1.383
15.519
49.162

14.925
0
1.453
52
16.430
34.862

192.400
192.400

1.148
1.148

7.816
2.710
161
10.687

2.846
2.166
502
5.514

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

37.452
240.539

10.034
16.696

SUMMA TILLGÅNGAR

289.701

51.558

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Vindkraftverk, fundament och elanläggningar
Inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Pågående vindkraftsprojekt
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning
Belopp i tkr

2006-02-28

2005-02-28

10.000
37.231
5.125
9.128
61.484

8.000
22.362
6.229
2.449
39.040

8.416
1.349
9.765

6.529
1.399
7.928

0
0
0

0
0
0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

0
211.745
5.000
0
486
1.221
218.452

0
401
0
199
3.162
828
4.590

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

289.701

51.558

80.000
0

49.447
200

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 100.000 / 80.000 aktier
Bundna reserver
Fria reserver
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för skatter
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts.

Investeringar
Av vindkraftsanläggningar som innehades för elproduktion vid periodens början har ett 225 kW
vindkraftverk i Halland avyttrats. Realisationsresultatet ingår bland övriga rörelseintäkter. Under
perioden har investering gjorts i 50% av ett nyuppfört 1,5 MW vindkraftverk i Bohuslän. Efter
periodens utgång har ett begagnat 850 kW vindkraftverk i Bohuslän anskaffats.
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Likviditet och finansiering
Likvida medel har under perioden ökat med 30.180 tkr (2.684 tkr) och uppgick vid periodens slut till
37.452 tkr (10.034 tkr).
Under perioden har långfristiga skulder minskat med 2.128 tkr. Under samma period föregående år
minskade långfristig upplåning med 8.043 tkr.
Soliditeten uppgår till 21% (76%) vid periodens utgång, jämfört med 50% (45%) vid periodens början.
Resultatutvecklingen under året påverkas främst av i vilken takt vindkraftsprojekt färdigställs, avyttras
och resultatavräknas. Likaså påverkas balansomslutningen kraftigt av storleken på pågående
vindkraftprojekt. De projekt som vid periodens utgång ingår i balansposten ”Pågående
vindkraftsprojekt” avser i allt väsentligt projekt som kommer att byggas under hösten 2006 och vintern
2006/2007. När det gäller projekt som kommer att avyttras nyckelfärdiga till kunder, strävar bolaget
efter att matcha betalningsplanerna från kunderna med dem som bolaget har gentemot de största
leverantörerna i respektive projekt. De verk som planeras att behållas av bolaget avses att finansieras
med ca 25% eget kapital och resterande del med banklån.
För att finansiera ett ökat innehav av egna vindkraftverk för elproduktion genomför Eolus Vind AB en
nyemission om 20.000 aktier med företrädesrätt för tidigare ägare under perioden 2006-04-21 – 200605-12. Teckningskursen är 750 kr. Fullt tecknad kommer emissionen att tillföra bolaget 15,0 MSEK
före emissionskostnader.
Prognos för räkenskapsåret 2005/2006
Styrelsen har tidigare upprättat en resultatprognos för räkenskapsåret 2005-09-01 – 2006-08-31. I
prognosen beräknades omsättningen uppgå till 185 MSEK med ett resultat efter finansiella poster på 7
MSEK. Det är tveksamt om några fler vindkraftverk hinner att etableras, tas i drift och avyttras före
balansdagen. Omsättningen kommer troligtvis därför att bli lägre än den tidigare prognosen. Oavsett
detta bedömer vi att resultatet enligt den tidigare prognosen kommer att infrias eller överträffas.

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 koncernen etablerat och tagit i drift 15 (3) vindkraftsanläggningar. Förutom 50%
av ett 1,5 MW vindkraftverk har samtliga nyetablerade verk sålts vidare nyckelfärdiga till externa
intressenter.
Resultatutvecklingen moderbolaget
Belopp i tkr
Nettoomsättning
Beräknat resultat efter
Finansiella poster

2005-09-01
-2006-02-28

2004-09-01
-2005-02-28

153.973

21.308

11.749

1.987

Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts.
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Investeringar
Av vindkraftsanläggningar som innehades för elproduktion vid periodens början har ett 225 kW
vindkraftverk i Halland avyttrats. Under perioden har investering gjorts i 50% av ett nyuppfört 1,5
MW vindkraftverk i Bohuslän. Efter periodens utgång har ett begagnat 850 kW vindkraftverk i
Bohuslän anskaffats.
Likviditet och finansiering
Likvida medel har under perioden ökat med 30.146 tkr (2.795 tkr) och uppgick vid periodens slut till
37.049 tkr (9.666 tkr).
Under perioden har långfristiga skulder minskat med 2.128 tkr. Under samma period föregående år
minskade långfristig upplåning med 8.043 tkr.
Soliditeten uppgår till 21% (65%) vid periodens utgång, jämfört med 48% (43%) vid periodens början.

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2002:5.

HÄSSLEHOLM 2006-04-21

Bengt Simmingsköld
Verkställande direktör

