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INFORMATION TILL INVESTERARE
VISSA DEFINITIONER
”Atlantic” avser den affär varigenom
Eolus avyttrat samtliga aktier i Eolus Vindpark
Två AB till ewz Deutschland GmbH.
”Eolus” eller ”Bolaget” avser, beroende på
sammanhang, Eolus Vind Aktiebolag (publ),
ett eller flera dotterföretag till Eolus Vind
Aktiebolag (publ) eller den koncern i vilken
Eolus Vind Aktiebolag (publ) är moderbolag.
”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm.
”IFRS” avser International Financial Reporting
Standards så som de antagits av EU.
”KSEK” avser tusen svenska kronor.
”Koden” avser Svensk kod för bolagsstyrning.
”Koncernen” avser den koncern i vilken
Eolus Vind Aktiebolag (publ) är moderbolag.
”MSEK” avser miljoner svenska kronor.
“Prospektet” avser detta prospekt om
upptagande till handel av B-aktier i Eolus.
”SEK” avser svenska kronor.
”Stockholmsbörsen” eller ”NASDAQ
Stockholms huvudmarknad” avser
NASDAQ OMX Stockholm AB eller den
reglerade marknadsplats som NASDAQ
OMX Stockholm AB bedriver, beroende på
sammanhanget.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att
vidtas, av Eolus för att tillåta ett erbjudande
till allmänheten i någon annan jurisdiktion än
Sverige. Prospektet innefattar inte något
erbjudande att förvärva aktier i Eolus.
Prospektet får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras i USA, Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land
där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver de som
följer av svensk rätt. Envar som kan komma
att inneha detta Prospekt är skyldig att
informera sig om och följa nämnda restriktioner och särskilt att inte publicera eller
distribuera Prospektet i strid med tillämpliga
lagar och regler. Varje handlande i strid med
nämnda restriktioner kan utgöra brott mot
tillämplig värdepappersrättslig reglering.
Offentliggörande av detta Prospekt innebär
inte att informationen häri är aktuell och
uppdaterad vid någon annan tidpunkt än
per datumet för detta Prospekt, att ingen
förändring har skett avseende Bolagets
verksamhet, eller att informationen i detta
Prospekt är korrekt vid något senare datum
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än per datumet för detta Prospekt. Tilläggsprospekt kommer endast tas fram och
registreras i den mån skyldighet därtill
föreligger. En investering i värdepapper
inbegriper risker, se avsnittet Riskfaktorer
nedan.
Detta Prospekt har godkänts och registrerats
av Finansinspektionen i enlighet med
bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen
om handel med finansiella instrument med
anledning av börsintroduktionen. Godkännande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i
Prospektet är riktiga eller fullständiga.
Tvist rörande, eller med anledning av
börsintroduktionen, innehållet i detta Prospekt
eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk lag
och av svensk domstol varvid Stockholms
tingsrätt ska utgöra första instans.
Prospektet finns tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.eolusvind.se och på
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
Informationen på Bolagets webbplats är inte
införlivad i detta Prospekt och utgör inte en
del av detta Prospekt i vidare mån än som
framgår av detta Prospekt.
Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade
uttalanden som återspeglar Eolus aktuella syn
på framtida händelser samt finansiell, operativ
och övrig utveckling. Dessa framtidsinriktade
uttalanden gäller endast per datumet för
Prospektet. Eolus gör ingen utfästelse om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar
av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny
information, framtida händelser eller dylikt.
Även om Eolus anser att förväntningarna som
beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden
är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa
framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller
visar sig vara korrekta. Följaktligen bör
presumtiva investerare inte lägga otillbörlig
vikt vid dessa och andra framtidsinriktade
uttalanden.
I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning,
dock inte fullständig, av faktorer som kan
medföra att faktiskt resultat eller utveckling
skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade
uttalanden. Prospektet innehåller historisk
marknadsinformation och branschprognoser.
Viss information har inhämtats från flera olika

utomstående källor och Bolaget har strävat
efter att återge sådan information korrekt
i detta Prospekt. Även om Bolaget anser
dessa källor vara tillförlitliga har ingen
oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten
eller fullständigheten i informationen inte kan
garanteras. Marknadsstatistik är till sin natur
förenad med osäkerhet och reflekterar inte
nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden.
Värdet av jämförelser av statistik för olika
marknader är begränsat av flera anledningar,
bland annat genom att marknaderna
definieras olika samt att informationen kan
ha insamlats genom användande av olika
metoder och med olika antaganden. Viss
statistik i detta Prospekt har sammanställts
av Eolus, i vissa fall på basis av olika antaganden. Även om Bolaget anser att sammanställningsmetod och antaganden är rimliga har
dessa endast i begränsad omfattning kunnat
bekräftas eller verifieras av oberoende källor.
Mot bakgrund härav uppmärksammas
läsaren av Prospektet särskilt på att
marknadsstatistik som presenteras i
Prospektet är förenad med osäkerhet och att
ingen garanti kan ges för dess riktighet. Såvitt
Bolaget känner till och kan försäkra genom
jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter
utelämnats på ett sätt som skulle göra
den återgivna informationen felaktig eller
missvisande. Vissa siffror i detta Prospekt
har varit föremål för avrundning. Detta medför
att vissa tabeller inte synes summera korrekt.
Detta är fallet då belopp anges i tusen- eller
miljontal och förekommer särskilt i avsnitten
Finansiell information i sammandrag,
Kommentar till finansiell utvecklingen och
Kapitalstruktur och annan finansiell information nedan. Förutom när så uttryckligen anges
har ingen information i Prospektet granskats
eller reviderats av Bolagets revisor.
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SAMMANFATTNING
Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A-E
(A.1-E.7). Sammanfattningen i detta Prospekt innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för
aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt,
finns det luckor i numreringen av punkterna.
Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det
möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort
beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1

Introduktion
och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera
i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida.
Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande
i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för
översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas
de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte,
tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de
överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2

Finansiella
mellanhänder

Ej tillämplig; upptagande till handel på reglerad marknadsplats sker utan emission av aktier.

AVSNITT B – EMITTENT

B.1

Firma och handels-beteckning

Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Eolus Vind Aktiebolag (publ). Bolagets organisationsnummer är 556389-3956.

B.2

Säte och bolagsform

Eolus är ett publikt aktiebolag grundat år 1990 i Sverige och med säte i Hässleholms kommun, Sverige.
Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med den svenska aktiebolagslagen (2005:551).

B.3

Huvudsaklig
verksamhet

Bolaget bedriver i första hand projektering och uppförande av vindkraftsanläggningar i goda vindlägen.
Projekten realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga drifttagna anläggningar. Bolaget bedriver
även elproduktion från egna vindkraftsanläggningar samt erbjuder drift- och förvaltningstjänster.

B.4a

Tendenser i
Koncernens bransch

Kostnaderna för att uppföra landbaserad vindkraft i Sverige har sjunkit markant de senaste åren.
Detta har varit en förutsättning för att den snabba utbyggnadstakten har kunnat bibehållas och investerarna har kunnat göra lönsamma investeringar trots sjunkande ersättningsnivåer för el och elcertifikat.
Utvecklingen har inneburit att landbaserad vindkraft blivit det billigaste sättet att tillföra ny elproduktion till
systemet. Trenderna med sjunkande uppförandekostnader och att bara de för den slutliga investeraren
mest lönsamma projekten uppförs antas komma att fortsätta under resten av räkenskapsåret eftersom
de är förutsättningar för att investerarnas avkastningskrav ska kunna mötas.

B.5

Koncern

Eolus är moderbolag i en koncern med 58 direkt och indirekt ägda dotterbolag. Eolus verksamhet är
strukturerad så att projektering och uppförande av vindkraftsanläggningar genomförs i dotterbolag.
Dotterbolagen äger endast ett projekt vardera, varför Bolaget har ett stort antal dotterbolag. Samtliga
dotterbolag utom Blekinge Offshore AB är helägda. Samtliga dotterbolag är belägna i Sverige, Estland,
Lettland, Norge och Finland och driver verksamhet inom Koncernens verksamhetsområden.

B.6

Större aktieägare

De fem största ägarna i Eolus per den 30 november 2014 var Bengt Johansson, genom bolag
(9,5 procent av kapitalet och 19,0 procent av rösterna), Hans-Göran Stennert, genom kapitalförsäkring
och privat (3,6 procent av kapitalet och 11,8 procent rösterna), Åke Johansson (3,0 procent av kapitalet
och 6,4 procent av rösterna), SEB för kunders räkning (4,4 procent av kapitalet och 3,0 procent av rösterna)
och Niclas Eriksson genom kapitalförsäkring (3,6 procent av kapitalet och 2,5 procent av rösterna).
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B.7

Utvald historisk
finansiell information

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KSEK

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Förändring av lager av vindkraftverk, vindkraftverk under
uppförande och projekt under utveckling
Kostnader för varor och projektering
Övriga externa kostnader

2013/2014
3 mån
sept-nov

2013/2014
12 mån
sept-aug

2012/2013
12 mån
sept-aug

2011/2012
12 mån
sept-aug

363 685

217 153

465 839

1 204 945

1 887 924

2 294

7 936

21 422

61 219

2 136

365 979

225 089

487 261

1 266 164

1 890 060

153 552

39 454

544 758

-198 919

352 456

-454 214

-208 270

-874 848

-769 826

-1 993 530

-18 264

-12 598

-49 299

-51 306

-47 508

Personalkostnader

-6 692

-4 686

-23 137

-27 209

-38 256

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

-7 789

-8 147

-32 007

-54 193

-33 593

Övriga rörelsekostnader

-2 947

-961

-11 251

-17 991

-48 390

336 354

195 208

-445 784

-1 119 444

-1 808 821

29 625

29 881

41 477

146 720

81 239

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
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2014/2015
3 mån
sept-nov

Resultat från finansiella poster

-9 149

-9 011

-28 334

-11 404

-39 354

Resultat före skatt

20 476

20 870

13 143

135 316

41 885

Skatt

-5 023

-5 517

-3 213

6 248

-13 626

Periodens resultat

15 453

15 353

9 930

141 564

28 259

Resultat per aktie före utspädning, SEK

0,63

0,63

0,44

5,75

1,24

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

0,63

0,63

0,44

5,75

1,24
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN
KSEK

2014-11-30

2013-11-30

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

407 555

437 154

414 515

458 772

619 102

8 804

304

8 804

327

324

47

53

-

358

15 214

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Innehav i intresseföretag
Uppskjutna skattefordringar
Övriga finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar

3 056

3 056

3 056

3 131

3 473

419 462

440 567

426 375

462 588

638 113

Omsättningstillgångar

Lager av vindkraftverk, vindkraftverk under
uppförande samt projekt under utveckling

1 230 285

551 486

1 062 561

514 136

723 315

Förskott till leverantörer

45 945

66 419

272 377

138 897

419 762

Kundfordringar

27 585

31 524

14 357

19 585

96 953

1 158

3 390

-

4 004

-

Aktuella skattefordringar

22 313

13 703

21 977

11 138

-

Övriga kortfristiga fordringar

23 944

43 190

26 525

40 868

25 665

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

27 459

11 198

19 143

7 983

8 067

Likvida medel

55 738

354 937

86 499

363 612

42 703

Summa omsättningstillgångar

1 434 427

1 075 847

1 503 439

1 100 223

1 316 465

SUMMA TILLGÅNGAR

1 853 889

1 516 414

1 929 814

1 562 811

1 954 578

2014-11-30

2014-11-30

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

Derivatinstrument

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

24 907

24 907

24 907

24 907

24 907

439 913

439 913

439 913

439 913

439 913

-104

-76

-216

-83

-162

Balanserat resultat

487 748

513 675

472 058

498 076

380 074

Eget kapital hänförligt till Eolus aktieägare

952 464

978 419

936 662

962 813

844 732

51

-1 800

47

-1 971

47

952 515

976 619

936 709

960 842

844 779

203 413

147 455

177 619

133 822

282 414

8 682

8 317

8 586

8 551

10 079

106 062

116 044

108 791

115 528

139 134

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut
Långfristiga avsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

1 365

17 871

3 228

2 200

-

319 522

289 687

298 224

260 101

431 627

Kortfristiga skulder

417 380

106 027

330 118

137 731

198 730

Leverantörsskulder

Kortfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut

35 398

61 075

109 328

25 463

102 909

Derivatinstrument

37 169

20 062

33 359

14 080

61 601

0

84

22

-

16 010

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

41 814

59 766

42 967

74 625

135 426

Förskott från kunder

44 432

0

170 334

83 800

140 668

5 659

3 094

8 753

6 169

22 828

581 852

250 108

694 881

341 868

678 172

1 853 889

1 516 414

1 929 814

1 562 811

1 954 578

Aktuella skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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B.7

Utvald historisk
finansiell information

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2014/2015
3 mån
sept-nov

2013/2014
3 mån
sept-nov

2013/2014
12 mån
sept-aug

2012/2013
12 mån
sept-aug

2011/2012
12 mån
sept-aug

-144 167

-10 945

-487 767

428 094

-139 281

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 150

19 271

10 254

124 102

-229 047

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

113 844

-17 083

200 284

-231 289

206 828

Periodens kassaflöde

-31 473

-8 757

-277 229

320 907

-161 500

86 499

363 612

363 612

42 703

204 220

712

82

116

2

-17

55 738

354 937

86 499

363 612

42 703

2014/2015
3 mån
sept-nov

2013/2014
3 mån
sept-nov

2013/2014
12 mån
sept-aug

2012/2013
12 mån
sept-aug

2011/2012
12 mån
sept-aug

Rörelsemarginal, %

8,1

13,8

8,9

12,2

4,3

Vinstmarginal, %

5,6

9,6

2,8

11,2

2,2

Avkastning på sysselsatt kapital, %

2,2

2,4

3,5

11,2

6,8

Avkastning på eget kapital efter skatt, %

6,5

6,6

1,2

15,8

3,8

51,4

64,4

48,5

61,5

43,2
1,24

Likvida medel i början av perioden
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

NYCKELTAL

Finansiella nyckeltal

Soliditet, %
Resultat per aktie före utspädning, SEK

0,63

0,63

0,44

5,75

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

0,63

0,63

0,44

5,75

1,24

38,24

39,28

37,61

38,66

33,92

Eget kapital per aktie, SEK

N/A

N/A

1,50*

1,50

1,00

Antal aktier vid periodens slut, tusental

Utdelning per aktie, kr

24 907

24 907

24 907

24 907

24 907

Genomsnittligt antal aktier under perioden, tusental

24 907

24 907

24 907

24 907

24 907

Under perioden drifttagna verk, antal

22

9

27

30

81

Verk överlämnade till kund, antal

11

7

14

41

61

48,2

17,6

53,0

62,1

155,3
117,1

Operativa nyckeltal

Under perioden drifttagna verk, MW
Verk överlämnade till kund, MW
Produktionskapacitet vid periodens slut, MW
Elproduktion, GWh
Medeltal anställda, heltidstjänster

21,4

14,2

27,4

81,1

118,3

64,1

88,3

62,7

55,4

79,6

36,3

172,1

229,0

111,2

34

37

37

40

58

*Föreslagen utdelning

Den negativa förändringarna i Bolagets omsättning och resultat under räkenskapsåret 2013/2014
är hänförliga till att färre vindkraftverk resultatavräknats, vilket i sin tur beror på att färre verk har sålts
och överlämnats till kund under året. Denna förändring har i sin tur lett till lägre kostnader i projekteringsverksamheten på grund av lägre kostnader för varor till följd av lägre volym sålda vindkraftverk.
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B.8

Utvald proformaredovisning

Ej tillämpligt; Bolaget avger inte någon proformaredovisning.

B.9

Resultatprognos

Ej tillämplig; Prospektet innehåller inte någon resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat.

B.10

Revisionsanmärkning

Ej tillämplig; revisionsanmärkningar saknas.

B.11

Tillräckligt rörelsekapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven de närmaste
tolv månaderna.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1

Värdepapper som tas
upp till handel

B-aktier utgivna av Eolus (ISIN-kod SE0002109330).

C.2

Denominering

Bolagets aktier är denominerade i svenska kronor.

C.3

Antal emitterade
aktier och nominellt
värde per aktie

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 24 907 000 SEK, fördelat på 1 285 625 A-aktier och 23 621 375
B-aktier. Samtliga aktier är fullt inbetalda. Kvotvärdet per aktie uppgår till en krona.

C.4

Rättigheter som
sammanhänger med
värdepapperna

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Vid bolagsstämma medför varje A-aktie rätt till en röst
och varje B-aktie rätt till en tiondels röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier. Varje aktie
medför lika rätt till vinstutdelning och till eventuellt överskott i likvidation. Bolagsstämman kan dock besluta
om eller godkänna undantag härifrån. För att ändra aktieägarnas rättigheter krävs beslut av bolagsstämman.
Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av lag. Inlösen av aktier regleras inte i
bolagsordningen utan styrs av aktiebolagslagens regler.

C.5

Inskränkningar i den
fria överlåtbarheten

Ej tillämplig; varken A- eller B-aktierna är föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem.

C.6

Upptagande till
handel

Bolaget har ansökt om upptagande av B-aktier till handel på NASDAQ Stockholms huvudmarknad. Bolagets
B-aktier är sedan tidigare föremål för handel på First North Premier vilket motsvarar cirka 95 procent av
aktierna och cirka 65 procent av rösterna i Bolaget.

C.7

Utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy innebärande att Eolus aktieutdelning över en längre period ska följa
resultatet och motsvara 20-50 procent av Bolagets vinst efter skatt. Utdelningen ska dock anpassas efter
Bolagets investeringsbehov och finansiella ställning. Med tanke på svängningarna i Bolagets omsättning och
resultat har styrelsen formulerat utdelningspolicyn så att utdelning inte behöver ligga inom intervallet varje
enskilt år. Nuvarande utdelningspolicy antogs under 2011/2012. Inklusive föreslagen utdelning för räkenskapsåret 2013/2014 motsvarar utdelningen för de tre räkenskapsåren 2011/2012 till 2013/2014 54 procent
av resultatet. För de senaste fem åren motsvarar ackumulerad utdelning 29 procent av resultatet. Rätt till
utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear
förda aktieboken. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet
med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran
på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription
tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning
föreligger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige.
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AVSNITT D – RISKER

D.1

Huvudsakliga risker
som är specifika för
Koncernen och dess
branscher

Innan en investerare beslutar sig för att investera i aktier i Eolus är det viktigt att beakta de risker som bedöms
vara av betydelse för Bolagets och aktiernas framtida utveckling. Dessa risker utgörs bland annat av:
• Risk för ändringar i lagar och regler som kan medföra försämrade villkor för vindkraft i Sverige.
• Risk för att bygglov eller miljötillstånd inte beviljas i tid eller inte beviljas alls, vilket kan medföra att Bolagets
vindkraftsprojekt försenas eller omöjliggörs.
• Vid uppförande av vindkraftsanläggningar ingår det i Bolagets verksamhet att teckna avtal om leverans
av vindkraftverk med tillverkare. Risk finns att viss leverantör inte förmår fullgöra avtalen.
• Försäljningspriset för uppförande av vindkraftsanläggningar till extern kund varierar kraftigt beroende på
vindtillgången på den aktuella platsen, varvid det är av yttersta vikt för Bolagets intjäningsförmåga att
uppförande sker på rätt plats med korrekta produktionsvärderingar. Om marknaden för vindkraftsanläggningar skulle utvecklas negativt finns det en risk att det blir svårare att sälja anläggningar till acceptabla
priser varvid Bolaget kan tvingas behålla dessa längre och söka finansiering i större utsträckning än vad
som planerats med ett ökat kapitalbehov som resultat.
• Eolus verksamhet finansieras förutom av eget kapital även av upplåning från kreditinstitut, vilket innebär att
Bolaget är exponerat för ränte- och refinansieringsrisker då marknadsräntor kan öka och refinansieringen
kan visa sig vara omöjlig eller förenad med kraftigt ökade kostnader.
• En väsentlig del av Eolus totala inköp har hittills skett i euro. Detta beror på att vindkraftverken upphandlas
i denna valuta varvid förändringar i valutakursen mot den svenska kronan kan påverka lönsamheten i
uppförandet av vindkraftverk.

D.3

Huvudsakliga risker
som är specifika för
värdepapperen

• Låg likviditet i B-aktien kan medföra svårigheter att avyttra B-aktien vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller
till prisnivåer som skulle råda om likviditeten var god.
• Aktiehandel är alltid förknippat med risk och prissättningen av aktien är beroende av faktorer som Eolus inte
råder över, bland annat aktiemarknadens förväntningar och utveckling samt den ekonomiska utvecklingen
i allmänhet. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det finns inte några garantier att en investerare
kommer att få tillbaka satsat kapital eller något kapital alls.
• Risk finns att Bolagets B-aktier avnoteras från NASDAQ Stockholms huvudmarknad till följd av att Bolaget
inte lever upp till spridningskrav eller de andra krav som ställs på aktier upptagna till handel på NASDAQ
Stockholms huvudmarknad.
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AVSNITT E – ERBJUDANDE

E.1

Emissionsbelopp och
emissionskostnader

Ej tillämplig; inget erbjudande till allmänheten är aktuellt.

E.2a

Motiv och
användning av
emissionslikviden

Ej tillämplig; ingen likvid erhålls.

E.3

Erbjudandets former
och villkor

Ej tillämplig; inget erbjudande till allmänheten är aktuellt.

E.4

Intressen och
intressekonflikter

Ej tillämplig; inget erbjudande till allmänheten är aktuellt.

E.5

Säljande aktieägare;
Lock up-avtal

Ej tillämplig; några lock-up avtal föreligger inte i samband med Bolaget upptagande till handel av B-aktier

E.6

Utspädningseffekt

Ej tillämplig; inget erbjudande till allmänheten är aktuellt.

E.7

Kostnader som
åläggs investeraren

Ej tillämplig; inga kostnader åläggs investeraren i samband med Bolagets upptagande till handel av B-aktier.
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Ägande av och investeringar i aktier är förenat med risker. Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer som i vissa avseenden inte alls, och i andra avseenden inte helt, kan kontrolleras av Bolaget. Dessa
faktorer kan komma att medföra negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning
eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, och leda till att en investerare förlorar hela eller delar
av sin investering. Nedan redogörs för ett antal risker som kan komma att påverka Bolagets framtida utveckling. Den ordning som riskerna är presenterade i är inte en indikation på sannolikheten för att de ska
inträffa eller hur allvarliga de är. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara fullständig. Samtliga faktorer
beskrivs inte i detalj utan en fullständig utvärdering måste innefatta all information i detta Prospekt (inklusive de dokument som införlivats häri genom hänvisning) samt en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare
risker och osäkerheter som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser
vara obetydliga, kan komma att få väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella
ställning. Prospektet innehåller även framtidsinriktade uttalanden som är eller kan vara förenade med risker
och osäkerheter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås i de framtidsinriktade uttalandena till följd av, men inte begränsat till, de risker som beskrivs nedan. Se även avsnittet
Information till investerare ovan för ytterligare information.

RISKER RELATERADE TILL
VERKSAMHETEN
Lagar och regler

Vindkraften är för närvarande beroende av
subventioner som gör det lönsamt att
genomföra nyinvesteringar. I Sverige och
Norge består subventionerna av ett
elcertifikatssystem. Det finns en risk för
framtida beslut om ändringar i elcertifikatssystemet med en negativ effekt på den
avkastning som en vindkraftsinvestering kan
generera. Eventuella sådana beslut skulle
kunna påverka marknadens vilja att investera
i vindkraft, vilket i sin tur skulle påverka
Bolagets verksamhet och finansiella ställning
negativt. Vindkraftsbranschen i Sverige är
beroende av fortsatta subventioner i någon
form. Om det befintliga subventionssystemet avskaffas utan att ersättas av
andra subventioner eller bidrag skulle
det kunna påverka Bolagets verksamhet,
resultat och finansiella ställning väsentligt
negativt.
Uppförandet av vindkraftsanläggningar
omfattas av en rad regleringar. Sedan den
1 augusti 2009 gäller delvis nya regler för
uppförande av vindkraftsanläggningar och
regelverket är föremål för politisk debatt. Det
finns en risk att reglerna ändras på ett sätt
som gör det svårare att få tillstånd. I vissa fall
krävs tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av vindkraftsanläggningar. För att
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miljötillstånd ska kunna erhållas krävs att
den aktuella kommunen tillstyrker ansökan.
I andra fall krävs bygglov från kommunen.
Det finns en risk att Bolaget inte erhåller
sökta tillstånd eller lov och därför inte kan
uppföra önskade anläggningar. Det finns
vidare en risk att beviljade tillstånd överklagas, varvid överprövningen kan ta lång tid.
Om dessa risker eller någon av dem
realiseras kan det påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning negativt.
Försvarsmaktens införande av så kallade
stoppzoner kring militära flygplatser och
andra militära installationer påverkar det
framtida utnyttjandet av vindkraft i Sverige
negativt, särskilt i elområde 3 och 4 där
behovet av ny elproduktion är som störst.
För det fall ytterligare stoppzoner införs skulle
det kunna ha en negativ effekt på Bolagets
verksamhet.
Leverantörsrisk

Även om antalet tillverkare av vindkraftverk
ökat på senare tid är Eolus fortfarande
beroende av strategiska leverantörer för
leverans av vindkraftverk. Om en viss
leverantör inte förmår att fullfölja avtalen
genom att leverera rätt utrustning av rätt kvalitet i rätt tid eller om samarbetet med en viss
leverantör avbryts eller inte fungerar väl kan
det få en väsentligt negativ effekt på ett
enskilt projekt, men innebär en begränsad

påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat som helhet.
Enligt Bolagets leverantörsavtal erläggs
betalning huvudsakligen i förskott och
säkerheter för lämnade förskott saknas i stor
utsträckning. Vissa av Bolagets leverantörer
har de senaste åren periodvis gått med
förlust. För det fall leverantörerna inte kan
leverera i enlighet med vad som avtalats
kan Bolaget förlora lämnat förskott, vilket i
sin tur kan ha en negativ effekt på Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Beroende av nyckelpersoner
och medarbetare

Eolus är ett kunskapsföretag med en liten
organisation, där beroendet av de enskilda
medarbetarnas kunskap, erfarenheter och
kreativitet är stort. Eolus arbetar kontinuerligt
för att bibehålla sin personal och historiskt
sett har personalomsättningen varit låg. Vice
VD och bolagsjuristen, som båda är ledande
befattningshavare, har endast en månads
uppsägningstid vid egen uppsägning. I det
fall en eller flera nyckelpersoner slutar och
Bolaget inte lyckas ersätta denna eller dessa
skulle det kunna ha en negativ effekt på
Bolagets verksamhet, finansiella ställning
och resultat. Särskilt stor skulle den
negativa effekten på verksamheten kunna
bli om en nyckelperson slutar med kort
varsel.

RISKFAKTORER

Beroende av geografisk placering

Kunder

Investeringskostnaden per producerad kWh
i ett vindkraftverk varierar kraftigt beroende
på vindtillgången på den aktuella platsen.
Uppförande av vindkraftsanläggningar på rätt
platser och korrekta produktionsvärderingar
är således av yttersta vikt för Bolagets
intjäningsförmåga, det vill säga Bolagets
möjlighet att avyttra projekt till prognosticerat
pris samt Bolagets värde på aktuellt projekt.
Uppförande på en plats med sämre vindtillgång skulle kunna ha en negativ effekt på
Bolagets finansiella ställning och resultat.
Det kan framförallt få en negativ effekt för
ett enskilt projekt, men även i viss mån för
Bolagets finansiella ställning och resultat
som helhet.

I takt med att marknaden för vindkraftsinvesteringar ändras antas andelen verk som säljs
till större kapitalstarka investerare öka. Det
finns en risk för ökat beroende av enskilda
kunder med större konsekvenser av icke
genomförda affärer som följd. Det kan i sin
tur påverka Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

Energiproduktion, energipris och
elcertifikatspris

Vindtillgången vid varje enskild anläggning
kan variera från år till år. Produktionen kan
variera med upp till +/- 15 procent jämfört
med ett normalvindår. Marknadspriset på el
varierar över tiden. Om marknadspriset på
el går ner påverkas Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat negativt.
Vid lägre vindtillgång än normalt påverkas
Bolagets resultat negativt vid oförändrat
marknadspris på el.
Utvecklingen av priset på elcertifikat är
beroende av hur fort utbyggnaden av
produktionen av förnybar el sker i förhållande
till den kvotplikt som konsumenterna har att
köpa elcertifikat. Om priset på elcertifikat går
ner påverkas Bolagets resultat och finansiella
ställning negativt.
Ekonomisk livslängd

Vid förvaltning av vindkraftverk utgörs
kostnaderna främst av räntekostnader,
avskrivningar, arrenden, kostnader för service
och underhåll samt försäkringskostnader.
Stigande marknadsräntor har negativ
påverkan på resultatutvecklingen. Vanligtvis
fattas investeringsbeslut beräknat på en
antagen ekonomisk livslängd om 20 år.
Om verklig livslängd skulle understiga den
antagna ekonomiska livslängden skulle det
innebära negativa konsekvenser för lönsamheten och föranleda ett nedskrivningsbehov
vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på
Bolagets verksamhet, finansiella ställning
och resultat.

Risk finns att Bolagets avtal med kunder
ålägger Bolaget mer omfattande förpliktelser
än de rättigheter Bolaget har gentemot sina
leverantörer. För det fall en kund framställer
krav med anledning av Bolagets åtaganden
och Bolaget tvingas vidta rättelse eller utge
kompensation finns en risk att Bolaget inte
kan få ersättning för sin skada från leverantören, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på
Bolagets resultat.
Finansieringsrisk

Eolus verksamhet finansieras delvis genom
banklån och Koncernen är därför delvis
beroende av banklån för sin verksamhet.
I den mån befintligt lager av vindkraftverk inte
kan avyttras kan Koncernen även behöva
refinansiering av befintliga krediter. Om
Koncernen inte kan skaffa finansiering på
godtagbara villkor så kan det få negativa
konsekvenser för Koncernens verksamhet,
finansiella ställning och resultat.
Långivare har pant i av Eolus ägda vindkraftverk som utgör anläggningstillgång och i
andra tillgångar. Finansiering av vindkraftverken sker mestadels i grupp. I Koncernens
låneavtal förekommer särskilda åtaganden,
så kallade covenants, i form av räntetäckningsgrad, soliditet och Net Debt/EBITDA
och det finns risk att ytterligare typer av
åtaganden kan komma att gälla för framtida
lån. Det finns även bestämmelser om så
kallad cross default i vissa av finansieringsavtalen, innebärande att långivaren får rätt att
säga upp krediten om någon annan av
Koncernens långivare får rätt att säga upp
någon kredit. För det fall dessa särskilda
åtaganden inte uppfylls av Koncernen eller
om Koncernen på annat sätt bryter mot
låneavtalen har kreditgivaren vanligtvis rätt att
påkalla återbetalning av lämnade krediter i
förtid, utnyttja sin panträtt i aktier och andra
pantsatta tillgångar, kräva extraamortering
eller att begära ändrade villkor, vilket

väsentligt kan påverka Bolagets verksamhet
och finansiella ställning. Om kreditgivare
kräver återbetalning i förtid eller extraamortering kan Bolaget tvingas skaffa annan
finansiering. Det finns en risk att sådan
finansiering inte kan skaffas på villkor som
är godtagbara för Eolus eller över huvud
taget. Detta kan i så fall påverka Koncernens
finansiella ställning och resultat negativt.
Om kreditgivare kräver ändrade villkor kan
Bolagets kostnader öka och resultatet
därmed försämras. Om kreditgivare istället
realiserar sin pant och säljer pantsatta
tillgångar kan Bolagets verksamhet och
finansiella ställning påverkas negativt.
Ränterisk

Koncernens ränterisk uppstår genom
upplåning som företrädesvis sker till rörlig
ränta. Räntekostnader påverkas bland annat
av nivån på aktuella marknadsräntor och
kreditinstitutens marginaler samt av vilken
strategi Bolaget väljer för räntesäkring.
Marknadsräntor påverkas främst av den
förväntade inflationstakten. I tider med
stigande inflationsförväntningar kan räntenivån väntas stiga och i tider med sjunkande
inflationsförväntningar kan räntenivån väntas
sjunka. Vid sjunkande marknadsräntor kan
värdet på räntederivat väntas sjunka.
Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter
Koncernen för ränterisk avseende kassaflöde,
vilken delvis neutraliseras av kassamedel med
rörlig ränta. Upplåning som görs med fast
ränta utsätter Koncernen för ränterisk
avseende verkligt värde. Förändringar i
marknadsräntor kan få stor effekt på framtida
resultat och lönsamhet eftersom verksamheten till stor del finansieras av bankkrediter.
Om de räntenivåer som Koncernen betalar
ökar utan att Bolaget har möjlighet att höja
sina intäkter i motsvarande mån skulle detta
ha en negativ effekt på Bolagets resultat.
Styrelsen har antagit en policy för räntesäkring. Enligt denna ska genomsnittlig löptid för
räntebindningar i elproduktionsverksamheten
inte understiga 2,5 år. Projekteringsverksamheten finansieras främst genom eget kapital,
förskott från kunder, checkkredit och i vissa
fall specifika byggkreditiv. Projekteringsverksamheten är kortfristig till sin natur varför
styrelsen inte sett behov av något mål att
hantera räntesäkring. Vid utgången av
räkenskapsåret 2013/2014 omfattades
51 procent av elproduktionsverksamhetens
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skulder till kreditinstitut av räntesäkringsinstrument i form av två ränteswappar. Ränteswapparna, om 90 MSEK vardera, löper till och
med november 2020 respektive augusti
2023, vilket innebär att Bolaget kan förutse
att räntenivån under minst fem år inte
kommer överstiga en viss given nivå vid en
viss given tidpunkt. Enligt IFRS upptas
räntederivat till verkligt värde i koncernbalansräkningen, vilket medför en risk för negativ
påverkan på Koncernens resultat vid sjunkande marknadsräntor. Per den 30 november
2014 hade ränteswapparna ett negativt
marknadsvärde om 37 MSEK.

oförmåga att möta befintlig konkurrens
skulle kunna ha en negativ effekt på Eolus
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Konkurrens

Kapitalbindning

Eftersom utvecklingen i vindkraftsbranschen
har tagit ordentlig fart de senare åren, har
antalet aktörer på marknaden ökat. Under
rådande förutsättningar har detta ökat
utbudet av projekt och nyckelfärdiga
anläggningar på marknaden. När det gäller
projektering konkurrerar Eolus såväl med
enmanskonsulter som med de stora
energibolagen och med internationella
vindkraftsprojektörer. Avseende elförsäljning
konkurrerar vindkraftsbaserad el med all
annan elproduktion eftersom all el säljs på en
gemensam marknad. Elcertifikatsystemet är
teknikneutralt, vilket gynnar produktion av
förnybar el med den teknik som är mest
kostnadseffektiv. Eolus framtida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende av
Bolagets förmåga att ligga i framkant och
snabbt reagera på befintligt och framtida
marknadsbehov. Eolus kan därför tvingas
göra kostnadskrävande investeringar,
omstruktureringar eller prissänkningar för
att anpassa sig till en ny konkurrenssituation.
En ökad eller förändrad konkurrens eller en

Eolus har en stor projektportfölj att arbeta
med. Om marknaden för vindkraftsanläggningar skulle utvecklas negativt så att det blir
svårare att sälja anläggningar till acceptabla
priser och Bolaget därigenom skulle behöva
finansiera fler verk för egen förvaltning än vad
som planerats, kan kapitalbehovet komma att
öka i vart fall tillfälligt. Detta kan i sin tur ha
en negativ effekt på Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat.
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Eolus konkurrerar inte bara med andra som
uppför vindkraftverk utan även med dem
som uppför andra sorters anläggningar för
produktion av förnybar el. Om tekniken
bakom dessa konkurrerande anläggningar
utvecklas snabbare eller mer positivt än
vindkraftstekniken kan det få negativa
konsekvenser för Bolagets verksamhet,
resultat och i förlängningen dess finansiella
ställning.

Valutakursförändringar

En stor del av Eolus inköp sker i euro.
Förändringar i valutakursen mot den svenska
kronan kan därmed påverka lönsamheten i
uppförandet av vindkraftverk, vilket i sin tur
påverkar Bolagets finansiella ställning och
resultat. Valutakursförändringar påverkar
prisbilden på verk som projekteras vilket i sin
tur påverkar Bolaget i samband med avyttring
av verk. Vidare påverkar marknadsvärdeförändringar på valutaderivat resultat- och
balansräkningen varje kvartal, eftersom dessa
enligt tillämpliga redovisningsregler värderas

till marknadsvärdet i den externa koncernredovisningen. Per den 30 november 2014
hade Bolaget utestående valutaderivat
uppgående till 7 MEUR.
Miljörisker

Miljörisker förknippade med vindkraft är i
första hand relaterade till ljudemission samt
skuggbildning. Tillsynsmyndigheten uppställer
krav i tillstånd vilket bland annat omfattar att
vindkraftverk inte får påverka bostadshus
med mer än 40 dBA samt att skuggbildning
ej får uppgå till mer än åtta timmar per år.
Tillstånden omfattar normalt också villkor för
återställande efter att verksamheten vid en
vindkraftspark har upphört. Det finns en
risk att dessa gränsvärden inte kan hållas,
vilket kan leda till förelägganden som måste
efterlevas. Detta medför i så fall vissa
kostnader vilka i sin tur i viss mån kan
påverka Bolagets resultat negativt. Vidare
finns en risk att den avsättning som görs för
återställningskostnader är otillräcklig. Detta
kan på sikt påverka Bolagets resultat och
finansiella ställning negativt.

RISKFAKTORER

RISKER RELATERADE
TILL AKTIERNA

Någon eller några av dessa faktorer kan
resultera i att aktiekursen faller.

Aktiernas kursutveckling

Värdepappershandel är alltid förknippat med
risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är
det inte säkert att en investerare kan komma
att få tillbaka hela eller ens delar av investerat
kapital. Därtill bör noteras att prissättningen
av Bolagets aktier är beroende av faktorer
som Eolus inte råder över, bland annat
aktiemarknadens förväntningar och
utveck-ling samt den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Investeringar i Eolus aktier bör
därför föregås av en noggrann analys av
Bolaget, dess konkurrenter och omvärld
samt generell information om branschen.
En investering i aktier bör aldrig ses som ett
snabbt sätt att generera avkastning utan
snarare som en investering som genomförs
på lång sikt med kapital som kan undvaras.
Priset på aktierna kan bli föremål för
fluktuationer till följd av en förändrad
uppfattning på kapitalmarknaden avseende
aktierna eller liknande värdepapper, på grund
av olika omständigheter och händelser
såsom ändringar i tillämpliga lagar och andra
regler som påverkar Bolagets verksamhet,
eller förändringar i Bolagets resultat och
affärsutveckling, såsom större variation i
intäkt och resultat från år till år till följd av
tendensen i marknaden mot färre men större
affärer. Aktiemarknader kan från tid till annan
uppvisa betydande fluktuationer avseende
pris och volym som inte behöver vara
relaterade till Bolagets verksamhet eller
framtidsutsikter. Därutöver kan Bolagets
resultat och framtidsutsikter från tid till annan
komma att vara lägre än förväntningarna från
kapital-marknader, analytiker eller investerare.

Noteringskrav

Bolagets B-aktier har godkänts för upptagande till handel på NASDAQ Stockholms
huvudmarknad. Bolagets B-aktier kan
komma att avnoteras för det fall Bolaget inte
framgent lever upp till de krav som gäller för
bolag upptagna till handel på NASDAQ
Stockholms huvudmarknad.

Erbjudande av aktier i framtiden

Även om Eolus soliditet för närvarande är
mycket god kan Bolaget i framtiden komma
att emittera aktier eller andra värdepapper för
att till exempel kunna genomföra investeringar. En framtida emission kan påverka
aktiekursen negativt och kan medföra att
utdelningsbara medel per aktie minskar.
En nyemission av aktier kan också medföra
utspädning för de aktieägare som eventuellt
inte har möjlighet att teckna aktier i emissionen i förhållande till sitt innehav.

Likviditet i Bolagets aktier

Det finns en risk att en likvid handel i aktierna
inte upprätthålls. Bolaget kan inte förutse i
vilken mån investerarintresse kommer att leda
till utveckling och upprätthållande av en aktiv
och likvid handelsmarknad för aktierna. Om
en aktiv och likvid handel inte är varaktig kan
det innebära svårigheter att avyttra aktierna.
Påverkan från större aktieägare

Om dagens större aktieägare i Bolaget
kvarstår som större aktieägare efter börs
introduktionen förfogar de över betydande
aktieposter i Bolaget. Således kan dessa
större aktieägare komma att påverka Bolaget
avseende bland annat sådana angelägen
heter som är föremål för omröstning på
bolagsstämma. Det kan inte uteslutas att
dessa större aktieägares intressen därvid kan
komma att skilja sig från övriga aktieägares
intressen.

Risker relaterade till utdelning

Bolagets utdelningspolicy innebär att
utdelningen över en längre period ska följa
resultatet och motsvara 20-50 procent av
Bolagets vinst efter skatt, med hänsyn tagen
till investeringsbehov och finansiell ställning.
Det finns en risk att Bolaget inte presterar ett
positivt resultat och därför inte kan genomföra
någon vinstutdelning. Det finns också en risk
att utdelning inte kan ske trots positivt resultat
till följd av investeringsbehov eller finansiell
ställning. Särskilt kan de finansiella åtaganden
som Bolaget uppställt i förhållande till sina
långivare leda till att vinstutdelning inte kan
ske trots positivt resultat.

Om någon större aktieägare bestämmer sig
för att avyttra sitt innehav kan det komma att
påverka aktiekursen negativt.
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Eolus är en vindkraftsprojektör vars affärsidé främst är att projektera och uppföra
nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar för
elproduktion. Verksamheten startade 1990
då Bolaget var den första kommersiella
vindkraftsprojektören i Sverige. Idag är Eolus
en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer.
Eolus har medverkat vid uppförandet av mer
än 460 vindkraftverk av de cirka 2 800
vindkraftverk som finns i Sverige. De flesta
har sålts vidare nyckelfärdiga till kunder.
Bolagets styrelse har beslutat att en notering
av Bolagets B-aktier på NASDAQ Stockholms
huvudmarknad är ett naturligt nästa steg för
att nå en mer likvid marknad för vindkraftsaktier och skapa bättre förutsättningar för
framtida värdeskapande för Bolagets
aktieägare. Genom börsnoteringen nås ökade
möjligheter till institutionellt ägande, ökad

kännedom om och genomlysning av Bolaget
och dess aktier från analytiker och media
samt ökat intresse för Eolus och dess
verksamhet. Sammantaget bedöms
noteringen innebära en ytterligare förstärkt
bild av Eolus som en långsiktig och stark
aktör.
Eolus B-aktie listades på First North den 28
maj 2009 och Bolaget har sedan dess byggt
upp och utvecklat en organisation som är väl
dimensionerad för såväl Bolagets framtida
utveckling som de krav som en notering på
NASDAQ Stockholms huvudmarknad
innebär. Styrelsen anser därför att en
börsnotering av Eolus är ett naturligt och
positivt steg i Bolagets utveckling. Eolus
aktier listades den 5 maj 2014 på First
North Premier som ett led i den påbörjade
processen att börsintroducera Bolaget.

Första dag för handel med Eolus aktie på
NASDAQ Stockholms huvudmarknad
beräknas ske den 2 februari 2015, förutsatt
att bolagets ansökan om upptagande till
handel på NASDAQ Stockholm beviljas.
Styrelsen för Eolus, bestående av styrelseordförande Hans-Göran Stennert och styrelseledamöterna Jan Bengtsson, Fredrik Daveby,
Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord
Johansson och Bengt Simmingsköld med
säte i Hässleholm, är ansvarig för informationen i Prospektet. Härmed försäkras att alla
rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för
att säkerställa att uppgifterna i Prospektet,
såvitt Eolus styrelse vet, överensstämmer
med de faktiska förhållandena och att
ingenting är utelämnat som skulle kunna
påverka dess innebörd.

Hässleholm den 23 januari 2015
Eolus Vind AB (publ)

Hans-Göran Stennert
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Eolus projekterar och utvecklar landbaserade vindkraftsanläggningar, framförallt i Sverige men även
i Norge, Finland och i de baltiska länderna Estland och Lettland. Dessutom är Eolus majoritetsägare
i Blekinge Offshore, med planer för utbyggnad av en av världens största havsbaserade vindkraftsparker.
Marknaden för vindkraft drivs primärt av två trender – ett globalt ökat energibehov och en lika globalt
ökande miljömedvetenhet där växthusgasernas betydelse för klimatförändringarna spelar stor roll.
Efter en kraftig expansion av vindkraft i Sverige de senaste åren ser marknaden för tillfället en avmattning.
Detta beror främst på de ovanligt låga elpriserna men branschen avvaktar också eventuella förändringar i
elcertifikatsystemet.

Världens energibehov ökar

Energibehovet i världen ökar trots att den
tekniska utvecklingen ökat energieffektiviteten. De primära orsakerna bakom ökningen
är global ekonomisk tillväxt, ökad industri
produktion och ökad befolkningsmängd.
Ytterligare en parameter är en ökad medelklass, inte minst i Asien och Latinamerika,
som ställer krav på samma levnadskomfort
som de mer mogna marknaderna. Den
amerikanska organisationen Energy
Information Administration (EIA) tror att
energikonsumtionen kommer mer än
fördubblas från 2010 till 2040.1
Det växande energibehovet täcks i stor
utsträckning av fossila bränslen, där olja och
gas är dominerande, men alla fossila bränsle
påverkar miljön negativt till följd av ökade
utsläpp av växthusgaser. Experter menar
att framför allt skiffergas gör det möjligt
att minska vårt beroende av olja och kol.
Skiffergas är ett fossilt bränsle, men medför i
likhet med naturgas mindre koldioxidutsläpp
än förbränning av olja och kol. Det finns dock
en omfattande kritik mot metoden att utvinna
skiffergas, eftersom miljöriskerna anses vara
stora. Främst beror detta på att kombinationen av vatten och kemikalier kan leda till
föroreningar av dricksvattnet samt att
grundvattennivån förändras negativt. Flera
geologer har också varnat för ökad risk för
omfattande jordskalv.2
Miljömedvetenhet gynnar förnybar energi

Ur ett globalt perspektiv brådskar förnybara
energilösningar eftersom konsekvenserna av
utsläppen från fossila bränslen blir allt mer
påtagliga på miljön. FN:s vetenskapliga
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klimatpanel IPCC har fastslagit att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har ökat
markant. Koldioxid är den mest uppmärksammade växthusgasen, men även andra
ämnen har en negativ inverkan på miljön och
bidrar på olika sätt till växthuseffekten. De
miljöpåverkande utsläppen kan färdas långa
sträckor, vilket gör luftföroreningar till ett
globalt problem.4

IEA visar i sin rapport World Energy Outlook
att ansträngningarna som gjorts inom
energisektorn för att minska användningen av
fossila bränslen inte räcker för att bromsa en
global uppvärmning. Det är en bidragande
orsak till att förnybar energi är den snabbast
växande energisektorn i världen.5

STÖDSYSTEM

För att öka tillväxten av förnyelsebar energi
införde Sverige 2003 ett offentligt reglerat
elcertifikatsystem för bland annat vindkraft,
till vilket Norge anslöt sig 2012. Det är
ett marknadsbaserat och teknikneutralt
stödsystem. Den extra intäkt elcertifikatsystemet ger, gynnar konkurrensen mot andra
energikällor. Till skillnad från andra länders
feed-in system, som är ett fast stöd per
producerad kilowattimme, ligger elcerti
fikatsystemet utanför statskassan och
finansieras genom ett påslag på elpriset
för vissa konsumenter.

Efterfrågan på elcertifikat regleras genom
en så kallad kvotplikt, vilket innebär
mängden elcertifikat en elkonsument
behöver köpa i relation till sin årliga
elförbrukning. Genom att ändra kvotplikten
kan riksdagen styra priset på elcertifikat
vid kontrollstationer vart femte år. Nästa
kontrollstation inträffar år 2015. Elintensiv
industri i Sverige har ingen kvotplikt eller
elcertifikatkostnad. Det gör att industrin kan
dra nytta av låga elpriser som följd av den
utbyggnad av förnybar kraft som sker.
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Vindkraft dominerar förnybar energi

Dominerande inom förnyelsebar energi
är vindkraft, vilket utöver de miljömässiga
fördelarna, bland annat beror på anläggningarnas förbättrade effektivitet och allt lägre
produktionskostnader. Produktionskostnaden
för en kWh vindkraft har sjunkit med mer än
6
75 procent sedan 1980-talet . Den snabba
utbyggnaden har gjort att vindkraft är en allt
större och växande andel av världens totala
energimix. Globalt växte vindkraften med drygt
7
12 procent under 2013 . Fram till 2013 är det
USA tillsammans med Tyskland och Kina som
stått för den största utbyggnaden av vindkraft.
Tillsammans stod de tre länderna för nästan
8
60 procent av all ny vindkraft i världen.
Tyskland var ett av pionjärländerna inom förnyelsebar energi och har tagit stora investeringskostnader för bland annat teknikutveckling
som övriga världen nu kan dra nytta av i
9
form av kunskap och lägre kostnader.

TOTAL INSTALLERAD VINDKRAFTSKAPACITET I VÄRLDEN 2000-2013
MW
350 000

Under 2013 ökade de förnybara energislagen
inom EU med 23,7 GW, medan fossila
10
bränslen minskade med 11,1 GW.
Totalt ökade den installerade vindkraftseffekten inom EU med 18 procent till totalt cirka
11
57 GW. Det gör vindkraften till det snabbast
växande energislaget i Europa. I oktober
2014 antog EU-länderna en målsättning att
andelen förnybar energi ska uppgå till minst
27 procent av energimixen år 2030. Under
samma period ska växthusgaserna minskas
12
med 40 procent. Målsättningen är dock inte
ett bindande mål på landsnivå, utan har till
syfte att främja en fortsatt investering i
förnybar energi. Många av medlemsländerna
har långt kvar för att nå målen satta för
2020, där växthusgasen ska minskas med
20 procent räknat från år 1990. Detta förväntas leda till ökade samarbetsmöjligheter
13
mellan EU-länderna de närmsta åren.
Energi är en handelsvara och efterfrågan
sträcker sig över nationsgränserna. Därför
arbetar EU-kommissionen för en gemensam
europeisk energimarknad där efterfrågan
på förnybar elproduktion i högre grad kan
14
tillgodoses genom ökad import och export.
Mer än 90 procent av världens havsbaserade
vindkraftverk finns i europeiska vatten. Av den
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nyinstallerade effekten i EU under 2013 stod
vindkraft till havs för cirka 1,5 GW, vilket var
en ökning från 2012 med 34 procent. Av den
totala vindkraftsutvecklingen förutspår Global
Energy Wind Council (GWEC) att den havsbaserade kommer stå för den största tillväxten
framöver. I takt med att tekniken utvecklas
kan nya etableringar bli attraktiva inom några
år. Inte minst i de länder där landytan är liten
i förhållande till befolkningsstorleken. Danmark är idag Europas näst största land på
havsbaserad vindkraft efter England, men
även länder som USA, Kina och Japan ser
havsbaserade vindkraftparker som allt större
potential för utbyggnad.15 Danmark är
dessutom det mest mogna landet i världen
när det gäller utbyggnad av vindkraft, med
33 procent av den totala elproduktionen.16
Den svenska marknaden för
vindkraftsutbyggnad

Sveriges elproduktion består till största del av
vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de
för cirka 86 procent av den totala elproduktionen. Vindkraften står för 7 procent, och är det
energislag som fram till 2013 vuxit snabbast och
har mer än tiodubblats sedan certifikatsystemet
17
infördes 2003. Under 2013 producerades över

ANDEL INSTALLERAD EFFEKT FÖRDELAT
MELLAN EU-LÄNDER (TOTALT 118 GWH)
Övriga 11,0%
Nederländerna 2,0%
Polen 3,0%
Sverige 4,0%

Tyskland 29,0%

Portugal 4,0%
Danmark 4,0%
Frankrike 7,0%
Italien 7,0%

Spanien 20,0%
Storbitanninen 9,0%

Källa: EWEA, Wind in power 2013 European statistics

10 TWh vindkraftsel i Sverige. Branschorganisationen Svensk Vindenergi har ställt en prognos
för utgången av 2014 där den faktiska
produktionen av vindkraftselen kommer uppgå till cirka 12 TWh och maximalt 13 TWh vid
18
full produktion. Den faktiska produktionen
påverkas av när under året installationerna sker
och hur det blåser under året. Full produktion
är vad den installerade vindkraften, vid årets
utgång, motsvarar i helårsproduktion ett
normalår. Den starka tillväxttakten gör att Svensk
Vindenergi bedömer det möjligt att nå elcertifikatsmålet om 26,4 TWh ny förnybar elproduktion
i Sverige och Norge fram till 2020. Tyskland är ett
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exempel på hur man på bara ett decennium ökat
den årliga elproduktionen från cirka 15 TWh vindkraft till idag över 45 TWh, nästan lika mycket
19
som den svenska kärnkraften producerar.

Jämfört med föregångslandet Tyskland har Sverige 26 procent större landyta, bara en niondel så
stor befolkning och betydligt bättre vindlägen,
främst beroende på långa kuststräckor och
kuperad natur. Dessutom har Sverige en väl
utvecklad infrastruktur av både elnät och vägar
20
samt en väl fungerande tillståndsprocess.
Potentialen att fortsätta bygga ut vindkraft i
Sverige anses stor. En studie från KTH visar att
det faktum att en stor del av elproduktionen i
Sverige redan kommer från vattenkraft gör landet
särskilt lämpligt för en storskalig vindkraftsutbyggnad, eftersom vattenkraften kompletterar
vindkraften som reglerkraft. Studien visar också
att vind- och solkraft tillsammans har en potential
om cirka 60 TWh, vilket motsvarar cirka
21
40 procent av den totala elproduktionen.

Det som kan begränsa utbyggnaden av svensk
vindkraft är den svenska försvarsmakten som
menar att med sin storlek, höjd och roterande
delar utgör vindkraftverken en potentiell fara vid
flygplatser och skjutfält där samövning sker
med markförband. Andra kritiker menar att
vindkraften byggs ut i Sverige trots att den inte
lever under marknadsmässiga villkor, eftersom
riksdag och regering ställt krav på att en viss
mängd el ska komma från förnyelsebara källor
genom elcertifikatsystemet. Ibland finns
lokalt motstånd mot etablering som framför allt
kan fördröja eller försvåra tillståndsgivningen.
Under 2013 uppfördes cirka 320 nya vindkraftverk i Sverige, vilket motsvarade en ökad effekt
22
med drygt 720 MW. Därmed ökade Sverige
vindkraftkapaciteten med 16 procent, jämfört
med 2012 till totalt 4 469 MW, varav 212 MW till
23
havs.

2014 förväntas uppförandetakten tillfälligt avta
främst beroende på låga energipriser och viss
osäkerhet kring elcertifikaten som har en så
kallad kontrollstation 2015. Inom ramen för
denna kontrollstation har Sveriges Energimyndighet och Norges Vassdrags och Energidirektorat (NVE) föreslagit tekniska justeringar av
kvoterna i elcertifikatsystemet för att kompensera tidigare gjorda prognosfel. Den svenska
regeringen har signalerat vilja att höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet med 5 TWh

EN ÖKAD EUROPEISK
MARKNAD FÖR EL

I november 2011 delades Sverige in i fyra
elområden, vilket tidvis kan leda till olika
elhandelspriser i olika delar av landet. Detta
är en följd av att det finns begränsningar i
stamnätet som hanteras av Svenska Kraftnät.
Grundläggande för en fortsatt utveckling
av elmarknaden är att det finns tillräcklig
30
överföringskapacitet inom och mellan länder.
De nordiska och de baltiska länderna är
anslutna till en gemensam elbörs, NordPool,
som i sin tur är en del av en nordvästeuropeisk elmarknad. Målsättningen inom EU är
en gemensam europeisk elmarknad, där
kunderna ska kunna köpa el från elhandelsföretag i hela Europa.
Redan idag pågår handelsutbyte med el
mellan Norden och övriga Europa. Detta
medför att elpriset i Norden i varierande grad
påverkas av elpriset i de andra länderna.

vilket enligt Eolus bedömning skulle vara
gynnsamt för aktörer inom förnybar energi.
Den norska marknaden för
vindkraftsutbyggnad

Eolus anser att det finns stor utvecklingspotential för utbyggd vindkraft i Norge. Med en
lång kust och kuperat landskap är förutsättningarna för bra vindlägen goda. Antalet
tillståndsgivna parker har ökat24, men det är
Eolus bedömning att det troligen kommer ta
ytterligare några år innan utbyggnaden av
vindkraft tar fart på allvar. Utmaningarna i
Norge är främst att infrastrukturen för el inte
är lika utbyggd som i Sverige och Norges
terräng är i större utsträckning mer svåråtkomlig. Den installerade vindkraften i Norge
var vid utgången 2013 totalt 768 MW med
en årlig förväntad produktion om cirka 2 TWh.
Norge har inom ramen för det med Sverige
gemensamma elcertifikatsystemet ett utbyggnadsmål på 26,4 TWh förnybar energi
mellan 2012 och 2020. Målet är gemensamt
för Sverige och Norge.
Den finska marknaden för
vindkraftsutbyggnad

Den finska vindkraftsproduktionen är fortfarande
liten i förhållande till andra EU-länder. Vid

Handelsutbytet beror i hög grad på
prisskillnader mellan olika marknader, där
vattentillgången i det nordiska systemet
har stor betydelse. Handeln över gränserna
beror även på prisskillnader över dygnet.
Elpriset i Norden är ganska jämnt över
dygnet, medan prisskillnaderna är stora
mellan dag och natt på kontinenten och
kraftflödet varierar därefter.
En gemensam europeisk marknad innebär
att ingen enskild aktör får stort inflytande på
prisbildningen. Kraftanläggningarna kan
också utnyttjas på bästa ekonomiska och
miljömässiga sätt utan att begränsas av
nationsgränser. Det gör bland annat att
anläggningar med låg rörlig elproduktionskostnad som till exempel vindkraft kan köras
innan anläggningar med högre kostnad
startas. Detta gynnar framför allt miljön
eftersom de anläggningar som sist tas i drift
är kondensanläggningar och gasturbiner
som drivs med fossila bränslen.
utgången av 2013 hade Finland en sammanlagd
installerad effekt om 448 MW, med en årlig
förväntad produktion om cirka 0,8 TWh, vilket
motsvarar 0,9 procent av Finlands totala
25
elförbrukning.

Finlands infrastruktur för el är inte är lika
utbyggd som i Sverige och vindlägena är
generellt sämre än i till exempel Sverige.
Våren 2011 införde Finland ett feed-in system
för att stimulera utbyggnaden av förnyelsebar
energi. Systemet garanterar vindkraftsproducenten ett lägsta pris på 83,5 euro per MWh under
12 år, med en extra bonus för de som startar
upp sitt projekt inom år 2015. Detta har bidragit
till en ökad projekteringsverksamhet för att nå
Finlands mål att ha 38 procent förnybar energi,
26
varav 6 TWh från vindkraft år 2020.
Vindkraftsutvecklingen i Baltikum

Samtliga tre baltiska länder ser i varierande
grad sin energiförsörjning ur ett geopolitiskt
perspektiv.27 Det finns en vilja att göra sig
mindre beroende av energi från Ryssland.
Inte minst har utvecklingen i Ukraina under
det senaste året accentuerat detta. Detta
tillsammans med EU:s målsättningar om att
öka andelen förnybar energi ger möjligheter
till utbyggnad av vindkraft. Eolus har noterat
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att länderna generellt sett har investerings
behov när det gäller elnätet och vägar till
lämpliga områden för vindkraft.

för att bygga ny kärnkraft. Dessutom är
vindkraftens kostnader betydligt mer
förutsägbara än kärnkraftens.

Estland är det baltiska land som har kommit
längst vad gäller vindkraftsutbyggnad även
om det är fråga om en relativt blygsam
utbyggnad. Sedan 2007 har Estland ett
stödsystem som ger cirka 80 öre per
producerad kWh, vilket har satt fart på
utbyggnaden. Vid utgången av 2013 hade
Estland en installerad effekt på totalt
280 MW. 28 Den största utbyggnaden sker just
nu till havs där vindförhållandena är som bäst.

Vindkraftens ökade betydelse driver
marknaden för projektering

Vid utgången 2013 hade Lettland en installerad effekt från vindkraft på 62 MW.29
Lettland har goda vindlägen längst Öster
sjökusten och gynnsamma centralt belägna
slättlandskap, men bristen på stödsystem har
gjort att utbyggnaden av vindkraft inte kommit
igång i någon större omfattning på grund av
försämrade kalkyler.

Projekteringsmarknaden är starkt fragmenterad med allt från små lokala aktörer som
själva inte bygger några verk till stora globala
koncerner som sköter projektutvecklingen
i hela värdekedjan. Eolus och Ox2 är exempel
på andra ledande vindkraftsprojektörer i
Norden. Andra aktörer på den svenska
marknaden som helt eller delvis arbetar med
projektering och utbyggnad är bland andra
Arise, Scanergy Wind, WPD Scandinavia AB,
Rabbalshede Kraft, Stena Renewables och
Nordisk Vindkraft.

Teknisk utveckling och
investeringskostnader

Den moderna vindkraftstekniken är förhållandevis ny jämfört med vattenkraft eller kärnkraft.
Den tekniska utvecklingen har de senaste åren
präglats av allt större rotorblad, högre torn och
effektivare verk. Denna utveckling tillsammans
med bland annat effektivare byggmetoder har
lett till att investeringskostnaden per producerad kWh sjunkit med cirka 75 procent sedan
vindkraftens intåg på 1980-talet.31

Efterfrågan på förnyelsebar energi driver
marknaden för att projektera, bygga och
sköta vindkraftsparker. Marknaden är att
betrakta som en projektmarknad med en
orderingång som över tid kan variera till följd
av projektens storlek, kundernas prioriteringar, kortsiktiga fluktuationer i pris, efterfrågan
på energi och stödsystem.

Projektmarknaden består också av energileverantörer som till exempel E.on, Statkraft och
Vattenfall som i viss mån projekterar och bygger
egna vindkraftparker. Även turbinleverantörerna
kan i vissa fall projektera egna vindkraftsparker
framför allt på, för dem, nya marknader.

avtal i samband med försäljningen. Även om
investeraren i stor mån väljer att ingå ett
service- och underhållsavtal med turbinleverantören efterfrågas ofta även outsourcing av
drift och förvaltning av vindkraftparken, vilket
gynnar de aktörer till vilka investeraren kan
överlåta produktionsövervakningen för hela
vindkraftsinvesteringen.
Färre men större investeringar

De senaste åren har präglats av färre men allt
större vindkraftsinvesteringar i Sverige och det
är framför allt intresset från utländska institutionella investerare som är en av de bakomliggande faktorerna. Även om denna andel
investerare fortfarande är liten så har gruppen
32
vuxit med mer än 300 procent sedan 2008.

Elcertifikatsystemet i Sverige och Norge
anses vara stabilt och hållbart, till skillnad
mot feed-insystemen som normalt utgör en
utgiftspost i statskassan. Det gör att även om
ersättningsnivån är högre per KWh med ett
feed-in system kan detta ändras retroaktivt
för att spara pengar åt staten, vilket skedde
i bland annat Spanien under 2013. Det gör
att i valet mellan marknads- och politisk risk
så är marknadsrisken att föredra för många
investerare, eftersom det anses lättare att
hantera låga priser än ändrade spelregler.

Banken Citigroup menar att kostnaden per
producerad KWh för att bygga ny landbaserad vindkraft bara är hälften mot kostnaden

Den viktigaste beståndsdelen i ett vindkraftverk är turbinen eftersom det är den som
genererar elen. I många fall erbjuder därför
turbinleverantören service- och underhålls-

Enligt Eolus bedömning är det för många
investerare viktigt att inte bara avkastningen
är tillräcklig, utan att det också finns ett stabilt
kassaflöde, vilket gynnar investeringen i
vindkraft. En fördel, för riskspridningen, är
att energi- och infrastrukturmarknaden inte
drivs av BNP-utvecklingen, vilket till exempel
fastighetsmarknaden gör.
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VERKSAMHETEN
Som en aktör med mycket lång erfarenhet på vindkraftsmarknaden har Eolus utvecklat spetskompetens
inom alla delar av värdekedjan. Förståelse för marknadens utmaningar och kundernas behov är grundbultar i vår verksamhet. Genom en flexibel affärsmodell levererar vi snabbt och effektivt högkvalitativa
och lönsamma vindkraftsanläggningar samt tillhörande tjänster till våra kunder.

RÖRELSESEGMENT
Eolus har tre rörelsesegment; projektering,
elproduktion samt drift och förvaltning som
beskrivs nedan.
Projektering

För räkenskapsåret 2013/2014 utgjorde
intäkterna från projekteringsverksamheten
81 procent av Koncernens intäkter, för
räkenskapsåret 2012/2013 var andelen
89 procent och för räkenskapsåret
2011/2012 var andelen 97 procent.
Eolus har sedan starten som Sveriges första
kommersiella vindkraftsprojektör 1990
utvecklat en gedigen kompetens när det
gäller uppförande av vindkraftsanläggningar.
Eolus hade per balansdagen den 31 augusti
2014 medverkat vid uppförandet av mer än
444 vindkraftverk, med en total effekt om ca
666 MW. Per prospektets datum är antalet
verk cirka 460. Projekten genomgår
delfaserna förprojektering, projektering,
uppförande och försäljning av vindkraftsanläggningar. Här ingår också tekniska och
administrativa konsulttjänster åt vindkraftsintressenter. Uppförandefasen avslutas efter
godkänd provdrift genom att anläggningen
antingen avyttras till kund eller överförs till
den egna verksamheten för elproduktion.
Projekten resultatavräknas inte löpande utan
efter tydligt definierade kriterier där flera verk
avräknas samtidigt vilket skapar fluktuationer
i resultaträkningen. Resultatavräkning efter
uppförande sker då godkänd provdrift
genomförts. Projekteringsverksamheten
finansieras främst genom eget kapital, genom
förskott från kunder samt lån. För närvarande
bedriver Eolus projekteringsverksamhet i
Sverige, Norge, Finland och Baltikum.
Intäkterna i segmentet utgörs av likvid från
försäljning av vindkraftsanläggningar eller
projekträttigheter, vilka kan överlåtas direkt
som en inkråmsöverlåtelse eller indirekt
genom överlåtelse av aktier i projektbolag.
Försäljning av vindkraftsanläggningar kan

PROJEKTPORTFÖLJ I SVERIGE PER DEN 30 NOVEMBER 2014
Förprojektering
Projektering
Projekt med färdiga tillstånd
Under uppförande
Totalt

Antal verk

Total effekt, MW

442

1 055

1 039

2 752

220

535

25

58

1 726

4 400

FÖRÄNDRING AV INNEHAV VINDKRAFTSANLÄGGNINGAR I DRIFT, MW RÄKENSKAPSÅRET
2013/2014 SAMT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET RÄKENSKAPSÅRET 2014/2015
Q1
2014-09-01 –
2014-11-30

Helår
2013-09-01 –
2014-08-31

Vindkraftsanläggningar i drift vid periodens ingång

88,3

62,7

varav varulager

44,3

16,7

varav anläggningstillgångar

44,0

46,0

Uppfört under perioden

48,2

53,0

Förvärvat under perioden
Avyttrat under perioden
Nettoförändring vindkraftsanläggningar i drift
Vindkraftsanläggningar i drift vid periodens utgång

3,2

0,0

-21,4

-27,4

30,0

25,6

118,3

88,3

varav varulager

74,3

44,3

varav anläggningstillgångar

44,0

44,0

avse idrifttagna vindkraftsparker, enskilda
vindkraftverk eller andelar i vindkraftverk.
Eolus uppför inte vindkraftverken med
egen anställd personal utan anlitar underentreprenörer för detta. Investeraren kan
också välja att enbart köpa projekträttigheter av Eolus.
Teknikutveckling, konkurrens, volymfördelar
och fokus på de för den slutliga investeraren
mest lönsamma projekten har bidragit till att
sänka kostnaden per producerad MWh
kraftigt för vindkraftsproducerad el de senaste
åren. Detta har bidragit till att pressa elpriset
för såväl konsumenter som för industrin.
Denna utveckling kommer att fortsätta att
göra vindkraften allt mer konkurrenskraftig i
jämförelse med andra produktionsmetoder.
Vindkraft kommer därför att utgöra en naturlig

bas i den omfattande omställning som
energisektorn står inför de kommande
decennierna, såväl i Sverige som i Europa
och globalt.
Bolaget har verk spridda över hela landet
förutom i elområde 1 som innefattar
Norrbottens och Västerbottens län. Bolaget
har projekt om cirka 100-120 vindkraftverk
på olika platser i Sundsvallsregionen
avseende en handfull vindkraftsparker. Av
dessa är merparten i projekteringsstadiet,
medan några är projekt med färdiga tillstånd.
Bolaget har vidare ett projekt i Nordkölen,
som är ett systerprojekt till Mullberget, och
projektet befinner sig i förprojekteringsstadiet.
Bolaget innehar vindkraftsparker som utgör
anläggningstillgångar bland annat i Höganäs,
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Lidköping och Skara kommun. Vad avser
vindkraftsparker som utgör lagertillgångar
återfinns sådana i Kristianstad, Kalmar,
Mjölby, Vara och Laxå kommun.
Elproduktion

För räkenskapsåret 2013/2014 utgjorde
intäkterna från elproduktionsverksamheten
19 procent av Koncernens intäkter, för
räkenskapsåret 2012/2013 var andelen
11 procent och för räkenskapsåret
2011/2012 var andelen 3 procent. Elproduktionens andel av Eolus intäkter kommer att
variera över tid beroende på utvecklingen
rörande försäljning av vindkraftverk och det
lager av vindkraftverk Eolus har samt i viss
mån beroende på elpriset. Enligt Bolagets
nuvarande affärsmodell som gäller från och
med räkenskapsåret 2012/2013 är elproduktion endast en nödvändig konsekvens av
Bolagets projekteringsverksamhet.
Intäkterna i detta segment härrör från
försäljning av elkraft och de elcertifikat som
tilldelas producenter av förnybar el samt i
förekommande fall så kallad nätnytta. Att
vara en elproducent är inte Bolagets huvudsakliga affärsidé.
Drift och förvaltning

Under räkenskapsåret 2012/2013 lanserade
Eolus ett fullständigt koncept för drift- och
förvaltningstjänster för ett tryggt ägande av
vindkraftsanläggningar. Det betyder en
utökning av erbjudandet av konsulttjänster
till marknaden jämfört med tidigare. Den
omfattande erfarenhet som Eolus byggt upp
i egenskap av ägare av en stor portfölj av
vindkraftverk samt leverantör av sådana
tjänster till andra parter har nu lagts samman i
en attraktiv helhetslösning. Tjänsterna kategoriseras i frågor som rör ekonomisk administration, tekniska tjänster samt arbetsmiljö,
miljö, hälsa och säkerhet. Eolus ser en stor

22

potential för utveckling av detta segment
då vindkraftsägare, oavsett storlek på sin
investering, har ett stort behov av professionellt förvaltande av sina anläggningar för att
maximera avkastningen och minimera
produktionsbortfallet. Verksamheten ger
Eolus stabila och återkommande intäktsströmmar. För närvarande har Eolus externa
kundavtal avseende drift- och förvaltningstjänster omfattande 125 MW. Volymen ökar
kraftigt under innevarande år bland annat
genom försäljning, med tillhörande drift- och
förvaltningsavtal, av de 29 vindkraftverken
inom ramen för det elförsäljningsavtal som
tecknats med Google. Segmentets andel av
Koncernens intäkter och rörelseresultat är än
så länge små. Från och med räkenskapsåret
2013/2014 redovisas verksamheten som ett
eget segment i Eolus finansiella rapportering.
För räkenskapsåret 2013/2014 utgjorde
intäkterna från drift- och förvaltningstjänster
0,5 procent av Koncernens intäkter.

elcertifikat handlas på en gemensam
marknad kommer den största delen av
utbyggnaden av vindkraft att ske där
totalkostnaden per producerad MWh blir
lägst. I de baltiska länderna finns det
geopolitiska skäl till en utbyggd inhemsk
elproduktion från bland annat vindkraft för
att minska beroendet av Ryssland. Per den
30 november 2014 innehöll den internationella projektportföljen platser för drygt
515 verk med en möjlig total effekt på cirka
1 640 MW. Den största delen av den internationella portföljen befinner sig antingen i
förprojekterings- eller projekteringsstadier.
Flera viktiga avtal om genomgång av lämpliga
platser för vindkraft har slutits med stora
markägare som Statskog i Norge och Bergvik
Skog i Lettland. Avseende den internationella
verksamheten är det endast den estländska
verksamheten som per den 31 augusti 2014
har genererat några intäkter för Eolus.
Norge

INTERNATIONELL VERKSAMHET
Eolus verkar inte bara på den svenska
marknaden utan finns också etablerat med
dotterbolag i Baltikum samt Norge och
Finland. För Eolus del har det varit ett naturligt
steg i utvecklingen att etablera projekteringsverksamheten i grannländerna. Marknaderna
har en väsentligt lägre mognadsgrad än den
svenska, men stor potential för utbyggnad av
vindkraft. Eolus ser därför stora möjligheter
att bidra till utvecklingen genom vår kompetens, geografiska närhet och långa erfarenhet
av att utveckla högkvalitativa och kommersiellt attraktiva vindkraftsprojekt. El från samtliga dessa länder handlas dessutom på
den gemensamma elmarknaden Nordpool.
I Norge etablerade Eolus verksamhet under
våren 2012 vilket var ett naturligt steg att ta
vid införandet av den gemensamma svensk/
norska elcertifikatmarknaden. När el och

Den största delen av den internationella
portföljen återfinns i Norge. I projekteringsstadiet fanns per den 30 november 2014 platser
för 110 vindkraftverk med en samlad effekt
om cirka 360 MW. Största projekt i detta
sammanhang är Øyfjellet utanför Mosjøen i
Vefsns kommun i Nordland fylke. Øyfjellet var
det första projektet Eolus påbörjade i Norge
efter etableringen av dotterbolaget Eolus Vind
Norge AS under våren 2012. Projektet har
potential för 80-110 vindkraftverk beroende
på val av turbin och med en effekt på upp
till 330 MW. Detta att jämföra med den
installerade effekt på 768 MW som fanns i
Norge vid utgången av 2013. Øyfjellet har stor
folklig acceptans och har bemötts positivt
från berörda norska myndigheter. I november
2014 beviljade Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) tillstånd för 330 MW i
projekt Øyfjellet, vilket är Eolus hittills största
landbaserade projekt. Tillståndet kommer
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PROJEKTPORTFÖLJ INTERNATIONELL VERKSAMHET PER DEN 30 NOVEMBER 2014
Finland

Estland

Antal verk

Total effekt, MW

Antal verk

Förprojektering

27

90

Projektering

15

50

Projekt med färdiga tillstånd

0

Under uppförande
Totalt

Lettland
Antal verk

Total effekt, MW

Antal verk

Total effekt, MW

20

65

85

270

184

552

30

100

45

140

110

360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

140

50

165

130

410

294

922

INSTALLERAD EFFEKT VINDKRAFT PER DEN 31 DECEMBER 2013

Installerad effekt

Norge

Total effekt, MW

Sverige

Norge

Finland

Estland

Lettland

Total effekt, MW

Total effekt, MW

Total effekt, MW

Total effekt, MW

Total effekt, MW

4 469

768

448

280

62

slutligen att avgöras av Norges Olje- och
Energidepartement. I förprojektering befinner
sig platser för cirka 184 vindkraftverk med
en samlad effekt om 552 MW. Under 2013
har Eolus slutit avtal med Norges största
markägare, Statskog, rörande utvärdering av
möjligheterna för Eolus att uppföra vindkraft
på utvalda fastigheter för kunders räkning.
Statskog äger cirka 20 procent av all mark i
Norge vilket ger betydande möjligheter till
uppförande av vindkraft framöver.

vindkraftverken som Bolaget bedriver
elproduktion från. Estland är det baltiska land
som har störst installerad effekt vindkraft med
280 MW vid utgången av 2013. För räkenskapsåret 2013/2014 uppgick intäkterna från
den estländska verksamheten till mindre
än 1 procent av Koncernens intäkter, för
räkenskapsåret 2012/2013 var andelen
mindre än 0,5 procent och för räkenskapsåret 2011/2012 var andelen mindre än
0,5 procent.

Estland

Lettland

Eolus första utlandsetablering ägde rum i
Estland genom grundandet av OÜ Baltic
Wind Energy vilket resulterat i att två stycken
vindkraftverk med en effekt om 800 kW
vardera byggdes på Ösel under 2007. På
Ösel äger Eolus i motsats till vad som är
vanligt i Eolus övriga verksamhet egen mark.
På den egna marken som omfattar 586
hektar och på andra fastigheter utvecklas
projekt med plats för omkring 50 vindkraftverk
med en sammanlagd effekt om upp till
140 MW. Eolus verksamhet i Estland är i
huvudsak självfinansierad genom förvaltning
av Bolagets markinnehav samt de två

I Lettland som har goda vindlägen utefter
Östersjökusten och i de centralt belägna
slättlandskapen bedrivs verksamhet i SIA
Eolus. 2013 hade Lettland en installerad
effekt om 62 MW vilket visar på en stor
potential för Eolus. Vid utgången av räkenskapsåret 2012/2013 bedrevs förprojektering
av cirka 170 vindkraftverk med en effekt om
upp till 430 MW. Under 2013 har Eolus
slutit avtal med Bergvik Skog om att med
ensamrätt utvärdera deras markinnehav i
Lettland som uppgår till cirka 100 000 hektar
för att identifiera lämpliga platser för lönsamma vindkraftsprojekt. De platser som

bedöms lämpliga har Eolus sedan möjlighet
att teckna avtal kring för uppförande av
vindkraftsanläggningar för kunders räkning.
I den lettiska verksamheten ingår också att
se över möjligheten att överta påbörjade
projekt i Litauen.
Finland

Eolus senaste utlandsverksamhet är den
finska där det finska dotterbolaget Eolus OY
i juni 2014 som ett första steg i etableringen
på marknaden förvärvade två projekt som
befinner sig i ansökningsprocess. De två
projekten Loimaa-Alastaro och Huittinen
omfattar tillsammans platser för 15 vindkraftverk med en total installerad effekt om cirka
50 MW. Finland, som är en mindre mogen
marknad än den svenska, har nyligen infört
ett stödsystem för vindkraft som genom sin
utformning med feed-in system33 lockar
investerare som söker långsiktiga investeringar med stabila kassaflöden. För Eolus är det
naturligt att följa kunderna och kunna erbjuda
attraktiva investeringar även i Finland. Vid
utgången av 2013 hade Finland en sammanlagd installerad effekt om 448 MW.

33 Feed-in

system innebär att ett fast, garanterat pris
per kWh sätts från kommunal eller statlig nivå.
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HISTORIK
Eolus Vind AB bildades 1990 och var då den
första kommersiella vindkraftsprojektören i
Sverige. Affärsidén var främst att uppföra och
äga egna vindkraftsanläggningar för elproduktion. Den kompetens som upparbetades i
företaget avseende uppförande av vindkraftsanläggningar, kom dock snart att
efterfrågas även av andra intressenter.
Affärsidén kompletterades därför tidigt med
projektering och uppförande av nyckelfärdiga
vindkraftsanläggningar åt kunder. Sedan
räkenskapsåret 2012/2013 erbjuder Eolus
också fullständiga drift- och förvaltningstjänster för ägare av vindkraftsanläggningar.
1990: Eolus bildas med syftet att bygga
och förvalta vindkraftverk.
1990/1991: Mark förvärvas på Öland och
Bolaget uppför sina två första 225 kW
vindkraftverk.
1993/1994: Eolus projekterar nio vindkraftsanläggningar.
2000/2001: Bolaget beslutar om en
nyemission som tillför Bolaget cirka 3 MSEK
före kostnader.
2001/2002: De första 1,8 MW verken vid
Annelöv i Skåne projekteras.
2002/2003: Bolaget beslutar om en
nyemission som tillför Bolaget cirka 8 MSEK
före kostnader.
2003/2004: Vid Löberöd i Skåne uppför
Eolus sitt 100:e vindkraftverk. Huvudkontoret
flyttas från Osby till Hässleholm.
2004/2005: Bolaget beslutar om en
nyemission som tillför Bolaget 14 MSEK
före kostnader.
2005/2006: Bolaget tillförs 15 MSEK före
kostnader genom en nyemission.
2006/2007: Eolus medverkar vid uppförandet
av två vindkraftverk i Estland som ett led i
Bolagets expansion i utlandet. Under juni
2007 förvärvas Ekovind AB genom en
apportemission. Härutöver tillförs Bolaget
102 MSEK före kostnader genom en
nyemission.
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2008/2009: Eolus B-aktie listas på First North
i maj 2009. Med 29 vindkraftverk uppförda
och drifttagna under året med en effekt om
48,2 MW passeras 200 uppförda verk sedan
Bolagets start. Eolus ökar investeringen i
Blekinge Offshore AB, som utvecklar ett
havsbaserat projekt i Hanöbukten, till
60 procent. Bolaget ingår projekteringsavtal med SCA.

2013/2014: Eolus tecknar ett så kallat Power
Purchase Agreement (PPA) med Google.
Avtalet innebär att Google, till ett fast
förutbestämt pris, i tio år köper all el från
29 vindkraftverk (59 MW) som Eolus uppför
under 2014 för att försörja sitt datacenter i
Finland med förnybar el. Bolaget säkerställer
sitt finansieringsbehov för de kommande två
åren om totalt 770 MSEK.

2009/2010: Genom nyemission tillförs
moderbolaget 158 MSEK. Omsättning såväl
som balansomslutning passerar 1 000 MSEK.

2014/2015: Eolus ingår avtal om försäljning
av de fyra vindkraftsparker som uppförts i Hjo
kommun, Tanum kommun, Laxå kommun
och Falkenberg kommun för försäljning av el
till Google i enlighet med ovan nämnt PPA.
Eolus beviljas tillstånd för det stora vindkraftsprojektet Øyfjellet i Norge innebärande
möjlighet att installera verk med en effekt upp
till 330 MW, fördelat på 80-110 vindkraftverk
beroende på val av turbiner. Eolus och Region
Skåne ingår avtal om vindkraftsköp innebärande att Eolus ska leverera sex nyckelfärdiga
vindkraftverk till Region Skåne. De sex verken
ingår i vindpark Fröreda i Hultsfreds kommun.

2010/2011: 50 vindkraftverk med en total
effekt på 100 MW uppförs och Eolus
passerar 300 uppförda verk. Dotterbolaget
Blekinge Offshore lämnar in ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken för projektet
Blekinge Offshore, en av Europas största
offshoreanläggningar för vindkraft. Eolus
förvärvar Svenska Vindbolaget AB genom en
apportemission och ingår ett treårigt ramavtal
om leverans av vindkraftverk omfattande
180 MW med Vestas. Gustaf Ekberg
efterträder Bengt Simmingsköld som VD
för Eolus Vind AB.
2011/2012: Eolus hittills största projekt
Tolvmanstegen i Strömstads kommun
slutförs. Totalt omfattar Tolvmanstegen
22 verk med en installerad effekt om 44 MW.
Eolus startar dotterbolag i Norge. Bolaget
inleder en omstruktureringsprocess som
omfattar personalneddragningar, koncentration av verksamheten till färre kontor och viss
omorganisation. Bolagets VD Gustaf Ekberg
lämnar sin tjänst och vice VD Per Witalisson
tillträder som ny VD.
2012/2013: En omorganisation av verksamheten genomförs för att möta förändrade
marknadsförutsättningar. Omorganisationen
medför bland annat minskning av personalstyrkan med 20 tjänster och nedläggning
av några mindre kontor. Eolus passerar
400 uppförda verk. Under räkenskapsåret
genomförs bolagets största affärer med
enskilda kunder. Tyska Munich Re förvärvar
14 drifttagna vindkraftverk och Eolus tecknar
avtal om försäljning av 12 vindkraftverk till det
danska bolaget European Wind Investment
A/S (EWII). Eolus avyttrar det byggklara
projektet Mullbergs om 80 MW i Bergs
kommun till Skanska och Jämtkraft.

AFFÄRSIDÉ
Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen
för projektutveckling, uppförande och drift
av vindkraftsanläggningar och erbjuda såväl lokala som internationella investerare
attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum.
Huvudidén är att projektera och uppföra
vindkraftsanläggningar i goda vindlägen.
Projekten realiseras främst genom försäljning av
nyckelfärdiga drifttagna anläggningar. Affärsmodellen innefattar även att delar av projektportföljen realiseras genom försäljning av projekträttigheter avseende tillståndsgivna projekt och
projekt under utveckling. Eolus bedriver även
elproduktion från egna vindkraftsanläggningar. I
syfte att löpande utveckla och förnya vindkraftportföljen för elproduktion kan nya vindkraftverk
uppföras och befintliga avyttras till kunder som
vill investera i anläggningar som redan är i drift.
Eolus erbjuder också fullständiga drift- och
förvaltningstjänster åt vindkraftsägare för ett
bekymmersfritt ägande.

VISION
Eolus vision är att vara den mest lönsamma
vindkraftsaktören och en attraktiv samarbetspartner i omställningen till ett hållbart
samhälle.

VERKSAMHETEN

STRATEGI OCH MÅL
Eolus huvudsakliga verksamhet är att uppföra
vindkraftsanläggningar i goda vindlägen och
överlåta dem nyckelfärdiga till kunder. All
projekteringsverksamhet i tidiga faser sker på
Eolus egen risk. Strategin för projekteringsverksamheten är därför att fokusera på
projekt som med hög sannolikhet kommer
att kunna realiseras och att utveckla dem
med högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga
kostnad. Detta för att kunna erbjuda de
slutliga investerarna anläggningar som ger
den lägsta möjliga kostnaden per producerad
MWh över anläggningens livslängd. Tillgången på potentiella projekt är god. En noggrann
initial urvalsprocess är därför av yttersta vikt,
tillsammans med tidigt affärsmässigt fokus.
Detta säkerställer att projekt med allra störst
potential får tillräcklig prioritet. En grundbult i
projekteringen är att bara arbeta med projekt
på platser där Eolus skulle vara intresserat av
att äga verk. Vid projektering av vindkraftsanläggningar finns en osäkerhet kring hur väl de
gjorda produktionsberäkningarna stämmer
med den verkliga produktionen. Denna
osäkerhet kan till stor del reduceras genom
analyser baserade på vindmätningar,
vanligtvis under minst ett år samt genom
projektörernas kompetens och erfarenhet.
Bolaget genomför därför vindmätningar på
alla större projekt.
Eolus äger vanligtvis inte den mark där verk
uppförs utan säkrar normalt nyttjanderätten
genom arrendeavtal. Bolaget har som strategi
att erbjuda markägarna marknadsmässigt
arrende som normalt utgår som årligt arrende
motsvarande viss andel av värdet av den
elenergi som produceras i anläggningen.
Baserat på Eolus track-record med en hög
genomförandegrad av initierade projekt,

erbjuds Eolus goda villkor i samarbeten med
markägare.
Baserat på affärsplanen för de tre verksamhetsåren 2012/2013 – 2014/2015 är Eolus
övergripande målsättningar:
• att ha en årlig avkastning på minst
10 procent av eget kapital efter skatt,
• att ha marknadens mest kompetenta och
effektiva medarbetare,
• att vara den mest attraktiva vindkraftsleverantören i Sverige bland Bolagets olika
intressenter (kunder, anställda, leverantörer
och aktieägare), och
• att etablera en lönsam utlandsverksamhet.
Årlig avkastning

Eolus ska vara den mest lönsamma
vindkraftsaktören. Konkret har Bolaget som
målsättning att ha en årlig avkastning på
minst 10 procent av eget kapital efter skatt.
Avkastningsmålet har överträffats under tre av
de senaste fem räkenskapsåren. Eolus har,
genom anpassning till marknadens utveckling, varje år sedan starten 1990 alltid lyckats
uppvisa vinst på sista raden.
Organisation och medarbetare

Eolus är ett kunskapsintensivt bolag med en
liten organisation, vilket innebär att Bolaget är
beroende av varje enskild medarbetares
kunskap, engagemang, erfarenhet och
kreativitet. För att kunna behålla och rekrytera
personal är Eolus målsättning att vara
marknadens attraktivaste arbetsgivare.
Ersättning till nyckelpersoner ska vara
marknadsmässig och på en god nivå i
förhållande till branschen i övrigt. Regler och
rutiner kännetecknas av en flexibel inställning
från arbetsgivaren. Samtliga medarbetare
omfattas av ett bonusprogram som vid utfall

är kopplat till månadslönens storlek. Till
bonusprogrammet finns även kopplat ett
aktiesparprogram som löper under tre år,
vilket till viss del kan bidra till att öka den
långsiktiga motivationen för nyckelpersoner.
Utförligare information om programmet finns
på sidan 43 under avsnittet Löner och
ersättningar till ledningen.
Organisationen är funktionsinriktad till sin
uppbyggnad för att på bästa sätt utnyttja
personalens unika kompetenser. Projekteringen innehåller exempelvis specialfunktioner för
bland annat markanskaffning, projektutveckling, vindanalys och elnät. Eolus nyttjar
undantagsvis underkonsulter vid tillfällen med
hög arbetsbelastning i normal projektutveckling och tillståndshantering samt vid verifiering
och klassning av markområden under
tillståndsprocessen. I uppförandefas
engageras underkonsulter som till exempel
kvalitetsansvarig och för konstruktionsverifiering. Projektledning under uppförande
hanteras normalt av den egna personalen
men konsultuppdrag förekommer vid perioder
med hög personell nyttjandegrad. Projekteringschefen, etablerings-/ driftschefen,
försäljningschefen samt kommunikationschefen rapporterar direkt till VD Per Witalisson. VD Per Witalisson har för närvarande
elproduktionsansvaret. Vice VD Hans-Christian Schulze innehar posten som försäljningschef. Johan Hammarqvist innehar posten
som kommunikationschef. Catharina Persson
ansvarar i egenskap av CFO för Bolagets
ekonomiavdelning som inryms bland
stabsfunktionerna. Ledningsgruppen består av Per Witalisson, VD, Hans-Christian
Schulze, Vice VD, Catharina Persson, CFO,
samt Karl Olsson, bolagsjurist.

ORGANISATION
VD

STABSFUNKTIONER
CFO
Bolagsjurist
Kommunikationschef

PROJEKTERING

ETABLERING

FÖRSÄLJNING

DRIFT

ELPRODUKTION

25

VERKSAMHETEN

KUNDER
Eolus kundbas är bred och varierad. Det som
började som andelsförsäljning i enskilda verk till
privatpersoner och småföretagare har under
årens lopp utvecklats till försäljning till kapitalstarka kundbaser. Detta har bidragit till att Eolus
samtliga år sedan starten 1990 kunnat uppvisa
vinst oavsett marknadsläget för vindkraft och
oavsett svenskt och globalt konjunkturläge. I takt
med att marknaden för vindkraftsinvesteringar
har ändrats har försäljning till större investerare
kommit att utgöra en allt större andel av Eolus
omsättning. Även fortsättningsvis kommer Eolus
dock att erbjuda andelsförsäljning i lämpliga
projekt.
Försäljning riktad till större kunder sker vid färre
tillfällen men omfattar större volymer jämfört med
andelsförsäljning som är mer löpande till sin
karaktär. Eolus projektportfölj är omfattande med
projekt i stadierna förprojektering, projektering,
projekt med färdiga tillstånd, projekt under
uppförande samt drifttagna anläggningar. Detta
gör att Eolus har projekt för uppförande som
passar olika typer av kunder och som garanterar
etableringsbara projekt med god lönsamhet för
slutkunden även i pressade marknadslägen.
Eolus säljer inte bara nyckelfärdiga anläggningar
till kunder utan kan även sälja projekt med alla
relevanta tillstånd på plats. Vid försäljning av
byggklara projekt undviker Eolus byggrisk. De
viktigaste kundsegmenten för Eolus är de som
beskrivs nedan.
Institutionella investerare i samhällsinfra-

struktur, som till exempel vindkraft, drivs av
långsiktiga placeringar med relativt stabil
avkastning, vilket i sin tur generar trygghet i de
åtaganden man har mot sina kunder. Vanligtvis
sker investeringen med eget kapital. Investmentbolag, energi- och infrastrukturfonder,
pensionsfonder samt försäkringsbolag står för
en omfattande del av vindkraftsinvesteringarna
i Norden och resten av Europa. Några exempel
är försäkringskoncernerna Allianz och Munich
Re, HG Capital samt Folksam. Exempelvis har
Eolus sålt 14 drifttagna vindkraftverk med en
effekt om 30 MW till Munich Re, som även
har uppdragit åt Eolus att sköta all drift och
förvaltning av dessa vindkraftsanläggningar.
En barriär för institutionella investerare kan
vara placeringsregler som inte ger möjlighet till
investeringar i infrastruktur. Dit hör till exempel
AP-fonderna i Sverige, som haft små möjlighe-
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ter att investera i vindkraft, men har kunnat
investera stora belopp i till exempel fossil energi.
Flera av pensionsfonderna har dessutom
etableringskrav, vilket innebär att de endast
får investera i vindkraftsparker som redan är
uppförda och tagna i drift.
Inom detta kundsegment finns en stor potential
för fortsatt utveckling för Eolus och branschen
som helhet. Bolaget har noterat att utländska
investerare ser Sverige som ett tryggt land att
investera i. Specifika vindkraftsprojekt i andra
länder kan ha bättre kalkylerad avkastning, men
betydligt större politisk och ekonomisk risk att
hantera. Det finns också utvecklingspotential i
att svenska institutionella investerare börjar
investera precis som de utländska aktörerna.
Offentliga investerare som vill bidra till
omställningen till hållbar elproduktion. Samtidigt ger den egna produktionen en naturlig
prissäkring av den el som förbrukas i den egna
verksamheten. Offentliga investerare har
vanligtvis goda finansieringsmöjligheter och
flera kommuner och landsting har spelat en
nyckelroll för utbyggnaden av vindkraft i
Sverige. De har politiska ambitioner och har
tagit ansvar för det mål riksdagen satt för
omställningen till ett förnybart energisystem.
En annan bidragande orsak är möjligheten att
genom sin höga och förhållandevis jämna
elförbrukning över dygnet och sett över året
under vissa förutsättningar kunna slippa
energibeskattning om 29,3 öre/kWh.34 Region
Skåne och Eskilstuna kommun är ett par
exempel inom detta kundsegment.
Energibolag som vill erbjuda sina kunder

miljövänlig el är ett naturligt kundsegment för
Eolus. Energibolagen har stor kunskap om
elmarknaden och investeringar i densamma.
Investeringarna i vindkraft styrs av lönsamhetsoch hållbarhetskrav. Kundsegmentet består
bland annat av stora svenska kraftbolagen
som till exempel E.ON., Fortum och Vattenfall.35
Däremot har bland annat Norska Statkraft inlett samarbete med SCA och bildat bolaget
Statkraft SCA Vind AB som satsar aktivt i
Sverige. Bland de mindre energibolagen finns
bland annat Skellefteå Kraft och Jämtkraft.
Genom åren har Eolus sålt såväl nyckelfärdiga
anläggningar som drifttagna verk och byggklara
projekt till aktörer i detta kundsegment.

med egen hög elförbrukning och där förutsebarheten av elkostnaden är viktig. Detta kundsegment består främst av företag som inte har
vindkraft eller energiproduktion som sin
huvudsakliga affärsidé. Kundsegmentet växer
snabbt eftersom det, förutom ett hållbarhetsperspektiv, innebär att man kan säkra låga och
stabila elkostnader under lång tid. IKEA och
Google är exempel på företag som investerat
i egna vindkraftsparker eller genom långa
elköpsavtal bidragit till utbyggnaden av vindkraft.
Andelsägande möjliggör för i huvudsak mindre
företag, privatpersoner och vindkraftskooperativ
att investera i vindkraft. Att sälja enskilda
vindkraftverk och vindkraftsparker i andelar har
varit en av Eolus framgångsfaktorer genom
åren. Det har gett upphov till en varierad
kundbas där flera tusen markägare, närboende,
småföretag, lant- och skogsbrukare och
privatpersoner kunnat investera. Ett spritt
ägande har mycket stora fördelar för acceptansen för vindkraftens utbyggnad och bidrar till
förståelsen för vindkraftens bidrag i omställningen till en hållbar energiförsörjning. Vindkraftsparker med andelsägande bildar ofta ett driftbolag
som också ansvarar för förvaltningen. Delägarna
delar på alla kostnader och intäkter utom egna
kapitalkostnader från samtliga verk i parken,
vilket ger både trygghet och riskspridning.
I avskrivningshänseende räknas vindkraft på
arrendemark som maskininventarier, vilket ger
goda avskrivningsmöjligheter. Investeringen
genererar också ett kassaflöde som kan vara
viktigt för investerare som är verksamma i
branscher där inkomsterna varierar starkt mellan
kvartalen. Kundsegmentet kommer att fortsätta
vara viktigt för Eolus även om det sker en
förskjutning mot att större aktörer utgör en
större del av den totala försäljningen.
Etablera en lönsam utlandsverksamhet

Eolus verkar inte bara på den svenska
marknaden utan finns också verksamt med
dotterbolag i Baltikum, Finland samt Norge.
En av Eolus övergripande målsättningar är
därför att etablera en lönsam utlandsverksamhet på marknader i närområdet där vindkraft är
betydligt mindre utvecklat men där det finns en
stor potential för utbyggnad. Exempel på länder
i närområdet med hög utvecklingspotential är
Norge, Finland, Estland och Lettland.
34

Storförbrukare är företag och organisationer
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Wind power ownership, www.rewindenergy.se
Wind power ownership, www.rewindenergy.se
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FINANSIELL INFORMATION
I SAMMANDRAG
Nedanstående finansiella översikt avseende
räkenskapsåren 2013/2014, 2012/2013 och
2011/2012 är hämtade ur Eolus reviderade
koncernräkenskaper. Nedanstående
finansiella översikt avseende det första kvartalet för räkenskapsåren 2014/2015 och
2013/2014 är hämtade ur Eolus oreviderade

kvartalsrapporter. Räkenskaperna har
upprättats enligt International Financial
Reporting Standards, såsom de antagits
av EU (”IFRS”).

historisk finansiell information för åren
2013/2014, 2012/2013 och 2011/2012 som
återfinns under separat avsnitt i Prospektet.
Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet
Kommentarer till den finansiella utvecklingen.

Detta sammandrag bör läsas tillsammans
med reviderade finansiella rapporter över

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KSEK

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Förändring av lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande och projekt under utveckling

2014/2015
3 mån
sept-nov

2013/2014
3 mån
sept-nov

2013/2014
12 mån
sept-aug

2012/2013
12 mån
sept-aug

2011/2012
12 mån
sept-aug

363 685

217 153

465 839

1 204 945

1 887 924

2 294

7 936

21 422

61 219

2 136

365 979

225 089

487 261

1 266 164

1 890 060

153 552

39 454

544 758

-198 919

352 456

-454 214

-208 270

-874 848

-769 826

-1 993 530

-18 264

-12 598

-49 299

-51 306

-47 508

-6 692

-4 686

-23 137

-27 209

-38 256

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-7 789

-8 147

-32 007

-54 193

-33 593

Övriga rörelsekostnader

-2 947

-961

-11 251

-17 991

-48 390

336 354

195 208

-445 784

-1 119 444

-1 808 821

29 625

29 881

41 477

146 720

81 239

Kostnader för varor och projektering
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

-9 149

-9 011

-28 334

-11 404

-39 354

Resultat före skatt

20 476

20 870

13 143

135 316

41 885

Skatt

-5 023

-5 517

-3 213

6 248

-13 626

Periodens resultat

15 453

15 353

9 930

141 564

28 259

Resultat per aktie före utspädning, SEK

0,63

0,63

0,44

5,75

1,24

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

0,63

0,63

0,44

5,75

1,24
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN
KSEK

2014-11-30

2013-11-30

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

407 555

437 154

414 515

458 772

619 102

8 804

304

8 804

327

324

47

53

-

358

15 214

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Innehav i intresseföretag
Uppskjutna skattefordringar
Övriga finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar

3 056

3 056

3 056

3 131

3 473

419 462

440 567

426 375

462 588

638 113

Omsättningstillgångar

1 230 285

551 486

1 062 561

514 136

723 315

Förskott till leverantörer

Lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande samt projekt under utveckling

45 945

66 419

272 377

138 897

419 762

Kundfordringar

27 585

31 524

14 357

19 585

96 953

1 158

3 390

-

4 004

-

22 313

13 703

21 977

11 138

25 665

Derivatinstrument
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar

23 944

43 190

26 525

40 868

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

27 459

11 198

19 143

7 983

8 067

Likvida medel

55 738

354 937

86 499

363 612

42 703

Summa omsättningstillgångar

1 434 427

1 075 847

1 503 439

1 100 223

1 316 465

SUMMA TILLGÅNGAR

1 853 889

1 516 414

1 929 814

1 562 811

1 954 578
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KSEK

2014-11-30

2013-11-30

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

24 907

24 907

24 907

24 907

24 907

439 913

439 913

439 913

439 913

439 913

-104

-76

-216

-83

-162

Balanserat resultat

487 748

513 675

472 058

498 076

380 074

Eget kapital hänförligt till Eolus aktieägare

952 464

978 419

936 662

962 813

844 732

51

-1 800

47

-1 971

47

952 515

976 619

936 709

960 842

844 779

203 413

147 455

177 619

133 822

282 414

8 682

8 317

8 586

8 551

10 079

106 062

116 044

108 791

115 528

139 134

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut
Långfristiga avsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

1 365

17 871

3 228

2 200

-

319 522

289 687

298 224

260 101

431 627

Kortfristiga skulder

417 380

106 027

330 118

137 731

198 730

Leverantörsskulder

Kortfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut

35 398

61 075

109 328

25 463

102 909

Derivatinstrument

37 169

20 062

33 359

14 080

61 601

0

84

22

-

16 010

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

41 814

59 766

42 967

74 625

135 426

Förskott från kunder

44 432

0

170 334

83 800

140 668

Aktuella skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 659

3 094

8 753

6 169

22 828

581 852

250 108

694 881

341 868

678 172

1 853 889

1 516 414

1 929 814

1 562 811

1 954 578
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2014/2015
3 mån
sept-nov

2013/2014
3 mån
sept-nov

2013/2014
12 mån
sept-aug

2012/2013
12 mån
sept-aug

2011/2012
12 mån
sept-aug

-144 167

-10 945

-487 767

428 094

-139 281

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 150

19 271

10 254

124 102

-229 047

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

113 844

-17 083

200 284

-231 289

206 828

Periodens kassaflöde

-31 473

-8 757

-277 229

320 907

-161 500

86 499

363 612

363 612

42 703

204 220

712

82

116

2

-17

55 738

354 937

86 499

363 612

42 703

2014/2015
3 mån
sept-nov

2013/2014
3 mån
sept-nov

2013/2014
12 mån
sept-aug

2012/2013
12 mån
sept-aug

2011/2012
12 mån
sept-aug

Rörelsemarginal, %

8,1

13,8

8,9

12,2

4,3

Vinstmarginal, %

5,6

9,6

2,8

11,2

2,2

Likvida medel i början av perioden
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

NYCKELTAL

Finansiella nyckeltal

Avkastning på sysselsatt kapital, %

2,2

2,4

3,5

11,2

6,8

Avkastning på eget kapital efter skatt, %

6,5

6,6

1,2

15,8

3,8

Soliditet, %

51,4

64,4

48,5

61,5

43,2

Resultat per aktie före utspädning, SEK

0,63

0,63

0,44

5,75

1,24

Resultat per aktie efter utspädning, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Utdelning per aktie, SEK

0,63

0,63

0,44

5,75

1,24

38,24

39,28

37,61

38,66

33,92

N/A

N/A

1,50*

1,50

1,00

Antal aktier vid periodens slut, tusental

24 907

24 907

24 907

24 907

24 907

Genomsnittligt antal aktier under perioden, tusental

24 907

24 907

24 907

24 907

24 907

Operativa nyckeltal

Under perioden drifttagna verk, antal

22

9

27

30

81

Verk överlämnade till kund, antal

11

7

14

41

61

Under perioden drifttagna verk, MW

48,2

17,6

53,0

62,1

155,3

Verk överlämnade till kund, MW

21,4

14,2

27,4

81,1

117,1

Produktionskapacitet vid periodens slut, MW
Elproduktion, GWh
Medeltal anställda, heltidstjänster
*Föreslagen utdelning

30

118,3

64,1

88,3

62,7

55,4

79,6

36,3

172,1

229,0

111,2

34

37

37

40

58
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DEFINITIONER
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid periodens slut
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent
av nettoomsättningen
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med tillägg
för räntekostnader i procent av genomsnittligt
sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke
räntebärande skulder
Resultat per aktie före utspädning
Periodens resultat dividerat med vägt
genomsnittligt antal aktier under perioden
före utspädning

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat dividerat med vägt
genomsnittligt antal aktier under perioden
efter utspädning

Segment drift och förvaltning
I segmentet ingår intäkter och kostnader från
drift och förvaltning av vindkraftsanläggningar
åt externa kunder

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier vid
periodens slut

Drifttagna verk
Verken har genomgått godkänd provdrift
och producerar el

Avkastning på eget kapital efter skatt
Årets resultat i procent av genomsnittligt
eget kapital

Uppförda verk
Verken är uppförda och har genomgått
godkänd provdrift och är övertagna från
turbinleverantör. Verket överlämnas
antingen till kund som nyckelfärdig
anläggning eller överförs till Eolus varulager

Segment projektering
I segmentet ingår försäljning av nyckelfärdiga
vindkraftsanläggningar samt drifttagna
vindkraftverk till externa investerare.
I segmentet ingår även intäkter/kostnader
från försäljning av projekträttigheter

Under uppförande
Byggnation av verket pågår

Segment elproduktion
I segmentet ingår samtliga intäkter och
kostnader relaterade till produktion och
försäljning av el samt elcertifikat. Därutöver
ingår även realisationsresultat från avyttring
av vindkraftverk redovisade som anläggningstillgång
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KOMMENTARER TILL DEN
FINANSIELLA UTVECKLINGEN
Nedanstående kommentarer till den finansiella
utvecklingen baseras på det första kvartalet för
räkenskapsåren 2014/2015 och 2013/2014
samt räkenskapsåren 2013/2014, 2012/2013
och 2011/2012. Informationen nedan bör
läsas i anslutning till Eolus reviderade koncernräkenskaper för räkenskapsåren 2013/2014,
2012/2013 och 2011/2012, samt tillhörande
noter.

ment har belastat posten finansiella kostnader
med -4 MSEK innevarande räkenskapsår,
vilket ska jämföras -6 MSEK för motsvarande
period föregående år. Enligt bolagets
finanspolicy tillämpas säkring av valuta- och
ränterisk. Påverkan på resultatet efter skatt
är avhängigt ränteutvecklingen såväl som
EUR/SEK-utvecklingen.
Kassaflöden

JÄMFÖRELSE MELLAN
PERIODERNA 1 SEPTEMBER 2014
TILL 30 NOVEMBER 2014
OCH 1 SEPTEMBER 2013 TILL
30 NOVEMBER 2013
Intäkter

Intäkterna för det första kvartalet 2014/2015
uppgick till 366 MSEK, vilket är en ökning med
141 MSEK jämfört med motsvarande period
2013/2014 då intäkterna uppgick till 225
MSEK. Den positiva förändringen är hänförlig
till att fler vindkraftverk resultatavräknats, vilket
i sin tur beror på att fler verk har sålts och
överlämnats till kund under året. Under
perioden har 22 vindkraftverk med en effekt
om 48,2 MW uppförts, varav 7 överlämnats till
kund och 15 ingår i lager vid räkenskapsårets
utgång. Föregående år uppfördes 9 vindkraftverk med en effekt om 17,6 MW varav 7
överlämnades till kund.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till -144 MSEK jämfört med -11 MSEK
motsvarande period föregående räkenskapsår.
Det pågående uppförandet samt ökat lager av
vindkraftverk inom ramen för elförsäljningsavtalet med Google har ökat kapitalbindningen.
Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick under kvartalet till -1 MSEK jämfört
med 19 MSEK motsvarande föregående
räkenskapsår. Under motsvarande period
föregående räkenskapsår avyttrades vindkraftverk bokförda som anläggningstillgångar
och som tillhört elproduktionsverksamheten.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick under kvartalet till 114 MSEK jämfört
med -17 MSEK motsvarande period
föregående år. Den ökade upplåningen är
främst hänförlig till uppförandet av vindkraftsparkerna inom ramen för elförsäljningsavtalet
med Google.

Kostnader

Eolus kostnader för det första kvartalet
2014/2015 uppgick till 336 MSEK, vilket är en
ökning med 141 MSEK jämfört med motsvarande period 2013/2014 då intäkterna
uppgick till 195 MSEK. Ökningen av kostnaderna beror på högre kostnader för varor till
följd av större volym sålda vindkraftverk.

Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång
till 56 (355) MSEK, en minskning med
299 MSEK. Utöver likvida medel fanns
utnyttjad checkkredit uppgående till
-32 (0) MSEK. Outnyttjad checkkredit uppgick
till 163 (75) MSEK. Se vidare avsnittet Kapitalstruktur och annan finansiell information.

Skatt

JÄMFÖRELSE MELLAN
PERIODERNA 1 SEPTEMBER 2013
TILL 31 AUGUSTI 2014 OCH
1 SEPTEMBER 2012 TILL
31 AUGUSTI 2013

Eolus redovisade för det första kvartalet
2014/2015 en skattekostnad om 5 MSEK.
Motsvarande siffra för motsvarande period
2013/2014 uppgick till en skattekostnad om
6 MSEK.
Resultat

Eolus resultat efter skatt för det första kvartalet 2014/2015 uppgick till 15 MSEK, jämfört
med 15 MSEK under motsvarande period
2013/2014. Resultat från finansiella poster
uppgick till -9 MSEK jämfört med -9 MSEK
motsvarande period föregående år. Verkligt
värdeförändring avseende räntederivatinstru-
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om 53,0 MW uppförts, varav 10 överlämnats
till kund och 17 ingår i lager vid räkenskapsårets utgång. Föregående år uppfördes 30
vindkraftverk med en effekt om 62,1 MW varav
29 överlämnades till kund. Den genomsnittliga
intäkten för elproduktionen uppgick under
verksamhetsåret till 502 (540) SEK/MWh.
I övriga rörelseintäkter för 2012/2013 ingår
positiva verkligt värdeförändringar avseende
finansiella derivatinstrument om 41 MSEK.
Kostnader

Eolus kostnader för räkenskapsåret
2013/2014 uppgick till 446 MSEK vilket är
en minskning med 673 MSEK jämfört med
motsvarande period 2012/2013 då kostnaderna uppgick till 1 119 MSEK. Minskningen av
kostnaderna i projekteringsverksamheten
beror på lägre kostnader för varor till följd av
lägre volym sålda vindkraftverk. Vad avser
elproduktionsverksamheten korrelerar
kostnaderna mot intäkterna i stor utsträckning
till följd av att kostnaderna utgår som en andel
av producerad el alternativt med ett fast pris.
Negativa verkligt värdeförändringar avseende
finansiella derivatinstrument ingår om
-23 MSEK för räkenskapsåret 2013/2014.
Skatt

Eolus redovisade för räkenskapsåret
2013/2014 en skattekostnad om 3 MSEK.
Motsvarande siffra för motsvarande period
2012/2013 uppgick till en skatteintäkt om
6 MSEK. Förändringen förklaras av att helåret
2012/2013 påverkades väsentligt av positiva
skatteeffekter vid omvärdering av uppskjutna
skatteskulder till följd av sänkningen av den
svenska bolagsskattesatsen från 26,3 till
22 procent samt ej skattepliktiga intäkter
hänförliga till realisationsvinster vid försäljningar
av bolagiserade vindkraftverk. Under
räkenskapsåret 2013/2014 har uppskjutna
skattefordringar avseende skattemässiga
underskott aktiverats vilket medfört en positiv
skatteeffekt om 5 MSEK.

Intäkter

Intäkterna för räkenskapsåret 2013/2014
uppgick till 487 MSEK, vilket är en minskning
med 779 MSEK jämfört med motsvarande
period 2012/2013 då intäkterna uppgick till
1 266 MSEK. Den negativa förändringen är
hänförlig till att färre vindkraftverk resultatavräknats, vilket i sin tur beror på att färre verk
har sålts och överlämnats till kund under året.
Under året har 27 vindkraftverk med en effekt

Resultat

Eolus resultat efter skatt för räkenskapsåret
2013/2014 uppgick till 10 MSEK, jämfört
med 142 MSEK under motsvarande period
2012/2013. Minskningen förklaras huvudsakligen av att färre vindkraftverk resultatavräknats
under räkenskapsåret 2013/2014 jämfört med
motsvarande period under 2012/2013 samt att
valutaderivatinstrument belastar rörelseresulta-
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tet med -4 MSEK vilket ska jämföras med
positivt belopp om 40 MSEK för motsvarande
period 2012/2013. Resultat från finansiella
poster uppgick till -28 MSEK jämfört med
-11 MSEK motsvarande period 2012/2013.
Verkligt värdeförändring avseende räntederivatinstrument har belastat posten finansiella
poster med -19 MSEK, vilket ska jämföras med
positivt belopp om 11 MSEK för motsvarande
period 2012/2013. Sammanlagt har verkligt
värdeförändring avseende finansiella valutaoch räntederivatinstrument belastat resultatet
före skatt med -23 MSEK, vilket ska jämföras
med positivt belopp om 52 MSEK föregående
år. Enligt bolagets finanspolicy tillämpas säkring
av valuta- och ränterisk. Påverkan på resultatet
efter skatt är avhängigt ränteutvecklingen såväl
som EUR/SEK-utvecklingen.
Kassaflöden

Kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till -488 MSEK jämfört med
428 MSEK föregående räkenskapsår.
Kassaflödet från den löpande verksamheten
påverkas negativt av att färre antal vindkraftverk än föregående år har sålts och överlämnats till kund. Det pågående uppförandet av
bland annat vindkraftsparkerna inom ramen för
elförsäljningsavtalet med Google har ökat
kapitalbindningen.
Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till 10 MSEK jämfört med 124 MSEK
föregående räkenskapsår. Under föregående
räkenskapsår avyttrades fler vindkraftverk
bokförda som anläggningstillgångar och som
tillhört elproduktionsverksamheten under
föregående räkenskapsår.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 200 MSEK jämfört med
-231 MSEK föregående år. Den ökade
upplåningen är främst hänförlig till uppförandet
av vindkraftsparkerna inom ramen för
elförsäljningsavtalet med Google. Under
föregående räkenskapsår amorterades
ett större belopp i samband med enskild
genomförd affär om avyttring av 14 vindkraftverk i drift.
Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets
utgång till 87 (363) MSEK, en minskning
med 277 MSEK. Utöver likvida medel fanns
utnyttjad checkkredit uppgående till
2 (0) MSEK. Outnyttjad checkkredit uppgick till

193 (100) MSEK. Se vidare avsnittet Kapitalstruktur och annan finansiell information.

JÄMFÖRELSE MELLAN
PERIODERNA 1 SEPTEMBER 2012
TILL 31 AUGUSTI 2013 OCH
1 SEPTEMBER 2011 TILL
31 AUGUSTI 2012.
Intäkter

Intäkterna under räkenskapsåret 2012/2013
uppgick till 1 266 MSEK, vilket är en minskning
med 624 MSEK jämfört med räkenskapsåret
2011/2012 då intäkterna uppgick till 1 890
MSEK. De minskade intäkterna förklaras av att
Koncernen resultatavräknade 35 vindkraftverk
med en effekt om 72 MW till externa kunder
2012/2013 jämfört med 61 verk med en effekt
om 117 MW för 2011/2012. Intäkterna från
elproduktionen ökade med 56 MSEK jämfört
med 2011/2012 till följd av ökat antal vindkraftverk i lager respektive redovisade som
anläggningstillgång. I övriga rörelseintäkter för
2012/2013 ingår positiva verkligt värdeförändringar avseende finansiella derivatinstrument
om 41 MSEK (-).
Kostnader

Eolus kostnader för räkenskapsåret
2012/2013 uppgick till 1 119 MSEK, vilket är
en minskning med 689 MSEK jämfört med
räkenskapsåret 2011/2012 då motsvarande
kostnader uppgick till 1 809 MSEK. Minskningen av kostnaderna beror på lägre
kostnader för varor och projektering till följd av
lägre volym sålda vindkraftverk. Omorganisation och kostnadsbesparingar under hösten
2012 medförde minskning av personal- och
verksamhetskostnader med cirka 15 MSEK.
Negativa verkligt värdeförändringar avseende
finansiella derivatinstrument ingår om
-44 MSEK för räkenskapsåret 2011/2012.

året 2012/2013 uppgick till 142 MSEK, jämfört
med 28 MSEK under räkenskapsåret
2011/2012. Ökningen förklaras huvudsakligen
av förbättrade bruttovinstmarginaler från
projekteringsverksamheten i kombination med
effekt av bolagsskattesänkning samt
lägre skatt till följd bolagiserade projektförsäljningar. Utöver detta påverkades resultat
efter skatt för 2012/2013 positivt av verkligt
värdeförändringar avseende finansiella
derivatinstrument med 40 MSEK. För
2011/2012 påverkades resultat efter skatt
negativt av verkligt värdeförändringar
avseende finansiella derivatinstrument med
-42 MSEK. Enligt bolagets finanspolicy
tillämpas säkring av valuta- och ränterisk.
Påverkan på resultatet efter skatt är avhängigt ränteutvecklingen såväl som
EUR/SEK-utvecklingen.
Kassaflöden

Under räkenskapsåret 2012/2013 uppgick
kassaflödet från den löpande verksamheten till
428 MSEK, jämfört med -139 MSEK under
räkenskapsåret 2011/2012, vilket huvudsakligen förklaras av kraftig minskning av pågående
projekt under uppförande på balansdagen
2013 jämfört med året innan samt minskning
av lager av vindkraftsanläggningar i drift.
Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till 124 MSEK under räkenskapsåret
2012/2013, jämfört med -229 MSEK under
räkenskapsåret 2011/2012, vilket främst
förklaras av att nettoinvestering i egna vindkraftsanläggningar för elproduktion gjordes
under 2011/2012 motsvarande en effekt om
17 MW. Under räkenskapsåret 2012/2013
minskade egna vindkraftsanläggningar för
elproduktion redovisade som anläggningstillgångar genom nettoförsäljningar motsvarande
9 MW.

Skatt

Eolus redovisade för räkenskapsåret
2012/2013 en skatteintäkt om 6 MSEK. För
räkenskapsåret 2011/2012 uppstod istället en
skattekostnad om 14 MSEK. Skatten för
räkenskapsåret 2012/2013 har påverkats
positivt med 22 MSEK genom omvärdering av
uppskjutna skatteskulder med anledning av att
bolagsskattesatsen sänkts från
26,3 till 22 procent.
Resultat

Eolus resultat efter skatt under räkenskaps-

Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till -231 MSEK under räkenskapsåret
2012/2013, jämfört med 207 MSEK under
räkenskapsåret 2011/2012, vilket huvudsakligen förklaras av nettoökning av lån med
229 MSEK 2011/2012 för finansiering av
investeringar i egna vindkraftsanläggningar och
ökning av lager av vindkraftsanläggningar och
pågående projekt. Under 2012/2013 minskade
lån netto med 208 MSEK främst genom amorteringar i samband med försäljning av egna
vindkraftsanläggningar och nyuppförda verk.

33

KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN
FINANSIELL INFORMATION
Eget kapital och skuldsättning

Eolus är finansierat med eget kapital och
skulder, där huvuddelen av skulderna utgörs
av räntebärande skulder samt uppskjutna
skatteskulder. Det egna kapitalet uppgick per
den 30 november 2014 till 952 MSEK. Eolus
hade per samma datum räntebärande
kortfristiga skulder om 417 MSEK och
långfristiga räntebärande skulder om

203 MSEK, totalt 620 MSEK motsvarande en
belåningsgrad om 33,5 procent. De icke
räntebärande skulderna uppgick per samma
datum till 280 MSEK och bestod huvudsakligen av förskott från kunder och uppskjutna
skatteskulder. Detta avsnitt har inte varit
föremål för granskning av Bolagets revisor.
Till följd av Atlantic, som slutförts i januari
2015, har kortfristiga räntebärande skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING PER DEN 30 NOVEMBER 2014
KSEK
Summa kortfristiga räntebärande skulder

Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa långfristiga räntebärande skulder (exklusive kortfristig del av långfristiga skulder)

Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter

417 380

0
417 380
0
203 413

o
203 413
0

Eget kapital

952 515

Aktiekapital

24 907

Reserver

-105

Övrigt tillskjutet kapital

439 913

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat

487 800

(varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital och räntebärande skulder

-51)
1 573 308

NETTOSKULDSÄTTNING PER DEN 30 NOVEMBER 2014
KSEK

A.

Kassa

B.

Likvida medel

C.

Lätt realiserbara värdepapper

D.

Likviditet (A + B + C)

E.

Kortfristiga fordringar

0
75 523
0
75 523
127 461

F.

Kortfristiga bankskulder

G.

Kortfristig del av långfristiga skulder

417 380

0

H.

Andra kortfristiga skulder

164 472

I.

Kortfristiga skulder (F + G + H)

581 852

J.

Netto kortfristig skuldsättning (I – E – D)

378 868

K.

Långfristiga banklån

203 413

L.

Emitterade obligationer

M.

Andra långfristiga lån

N.

Långfristig skuldsättning (K + L + M)

213 460

O.

Nettoskuldsättning (J + N)

592 328
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minskat med omkring 238 MSEK och likvida
medel ökat med omkring 284 MSEK.
Eftersom en del av influtna likvida medel har
använts till att nollställa Bolagets checkkredit
har summan kortfristiga räntebärande skulder
minskat till omkring 149 MSEK.
Soliditeten uppgick per den 30 november
2014 till 51,4 procent.

KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Eolus kreditbindningstid per den
30 november 2014

Den genomsnittliga kreditbindningstiden per
den 30 november 2014 uppgick till 4,5 år,
motsvarande 54 månader och den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 3 månader,

oaktat av Bolaget tecknade räntederivat.
Koncernen har två räntederivat uppgående till
sammanlagt 90 MSEK med förfall 2020 respektive 2023. Förfallostrukturen för låneavtalen
framgår av tabellen nedan. Andelen räntebärande lån med förfall under den kommande

tolvmånadersperioden uppgick till 72,4 procent.
För ytterligare information kring kreditbindningstid, se tabellen nedan. Till följd av Atlantic har de
skulder som förfaller till betalning inom ett år
minskat till cirka 149 MSEK.

GENOMSNITTLIGA KREDITBINDNINGSTIDER PER DEN 30 NOVEMBER 2014
År

Inom ett år

KSEK

Ränta fn, %

Andel, %

449 146

2,73

72,4

1-2 år

17 721

2,75

2,9

2-3 år

17 488

2,75

2,8

3-4 år

20 931

2,75

3,4

4-5 år

16 219

2,75

2,6

> 5 år

99 288

2,75

16,0

Summa

620 793

100 %

UTTALANDE AVSEENDE
RÖRELSEKAPITAL
Det är Bolagets bedömning att det befintliga
rörelsekapitalet för Koncernen är tillräckligt
för de aktuella behoven de närmaste tolv
månaderna.

INVESTERINGAR
I tabellen nedan sammanfattas Eolus sammanlagda investeringar för helåren 2013/2014,
2012/2013 och 2011/2012.
KSEK

2013/2014

2012/2013

2011/2012

1 904

2 646

233 446

-321

4 836

8 181

8 500

78

0

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Lager av vindkraftverk

524 637

207 875

209 136

Vindkraftverk under uppförande

537 924

306 261

514 179

Förskott till leverantörer

272 377

138 897

419 762

1 334 938

653 033

1 143 077

Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i andelar i dotterföretag/tillgångsförvärv
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Gällande pågående uppförande av vindkraftverk
redovisas dessa i balansräkningen under posten
Lager av vindkraftverk, vindkraftverk under
uppförande samt projekt under utveckling.
LAGER AV VINDKRAFTVERK SAMT FÖRSKOTT TILL LEVERANTÖRER
KSEK

Summa

Under räkenskapsåret 2012/2013 gjordes en
nedskrivning av verk i lager till ett belopp om
5 MSEK. Nedskrivningen gjordes som en anpassning till marknadens förändrade prisnivåer.
För räkenskapsåren 2013/2014 och 2011/2012
har inga nedskrivningar av verk gjorts.

Eolus har inga väsentliga investeringar som
pågår vid tiden för detta Prospekt. Eolus har
inte heller beslutat om enskilda, väsentliga
investeringar för den närmaste framtiden vid
tiden för detta Prospekt.
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VÄSENTLIGA MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Eolus materiella anläggningstillgångar består
i huvudsak av vindkraftverk. Vid utgången av
räkenskapsåret 2013/2014 ägde Koncernen
en installerad effekt om sammanlagt 88,3 MW
med en beräknad årlig produktion om
232,0 GWh. Av andelen utgör 44,0 MW
respektive 103,7 GWh anläggningstillgångar.
Resterande 44,3 MW respektive 128,3 GWh
utgör varulager. Bokfört värde för Bolagets
väsentliga materiella anläggningstillgångar
uppgick per den 31 augusti 2014 till
394,4 MSEK. Av dessa omfattas anläggningstillgångar till ett värde om 362,2 MSEK
av säkerhetsöverlåtelser och anläggningstillgångar till ett värde om 11,2 MSEK av
företagsinteckningar med tillhörande
arrendeavtal som är pantsatt. Bolagets
användning av de väsentliga materiella
anläggningstillgångarna kan påverkas bland
annat av miljöregler om buller, se vidare
avsnittet Miljö under Legala frågor och
övrig information.
Övriga materiella anläggningstillgångar består
främst av byggnader, mark och inventarier.
Bokfört värde för dessa tillgångar uppgick
per samma datum till 20,2 MSEK. Alla
anläggningstillgångar som inte har säkerhetsöverlåtits enligt ovan ägs av Bolaget.
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Vad avser vindkraftsanläggningar i drift vid
ingången av räkenskapsåret 2013/2014
uppgick dessa till 62,7 MW, varav 16,7 MW
i varulager och 46,0 MW i anläggningstillgångar. Under räkenskapsåret 2013/2014
uppfördes verk om 53,0 MW, 0,0 MW
förvärvades och 27,4 MW avyttrades under
perioden, vilket ger en nettoförändring av
vindkraftsanläggningar i drift om 25,6 MW.
Vid räkenskapsårets utgång uppgick
vindkraftsanläggningarna till 88,3 MW, varav
44,3 MW varulager och 44,0 MW anläggningstillgångar.

TENDENSER OCH VÄSENTLIGA
FÖRÄNDRINGAR EFTER DEN
31 AUGUSTI 2014
Det har inte skett någon väsentlig ändring för
Eolus vad gäller produktion, försäljning, lager,
kostnader och försäljningspriser efter det
senaste räkenskapsårets utgång. Detsamma
gäller Bolagets finansiella ställning och
ställning på marknaden. Bolaget har inte
påverkats av offentliga, ekonomiska,
skattepolitiska, penningpolitiska eller andra
politiska åtgärder.
Kostnaderna för att uppföra landbaserad
vindkraft i Sverige har sjunkit markant de
senaste åren. Detta har varit en förutsättning
för att den snabba utbyggnadstakten har

kunnat bibehållas och investerarna har kunnat
göra lönsamma investeringar trots sjunkande
ersättningsnivåer för el och elcertifikat.
Utvecklingen har inneburit att landbaserad
vindkraft blivit det billigaste sättet att tillföra
ny elproduktion till systemet. Trenderna med
sjunkande uppförandekostnader och att bara
de för den slutliga investeraren mest lönsamma projekten uppförs antas komma att
fortsätta under resten av räkenskapsåret
eftersom de är förutsättningar för att investerarnas avkastningskrav ska kunna mötas.
Bolaget kan komma att påverkas av den
energiöverenskommelse som ingicks mellan
socialdemokraterna och miljöpartiet efter valet
2014 men även av de förslag till förändrad
företagsbeskattning som förts fram i
Företagsskatteutredningens slutbetänkande.
Huruvida dessa initiativ kommer att föranleda
lagstiftning är dock ännu oklart. I övrigt
känner Bolaget inte till några offentliga,
ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska
eller andra politiska åtgärder som, direkt eller
indirekt, väsentligt skulle kunna påverka
Bolagets verksamhet.

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIER, AKTIEKAPITAL
OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolagets firma är Eolus Vind Aktiebolag (publ).
Bolagets organisationsnummer är 5563893956. Bolagets styrelse har sitt säte i
Hässleholm och bildades i Sverige i december
1989 samt registrerades av Bolagsverket i
april 1990. Bolaget är ett publikt aktiebolag
som regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
Bolagets registrerade adress är Box 95,
281 21 Hässleholm, Sverige.
Enligt Eolus bolagsordning har Bolaget aktier
av två slag, A-aktier och B-aktier. A-aktier kan
utges till ett antal om lägst 1 028 500 och
högst 4 114 000 och B-aktier till ett antal om
lägst 17 085 900 och högst 68 343 600.
Eolus B-aktie är noterad First North Premier
med kortnamn EOLU B och ISIN-kod
SE0002109330. Aktierna är utgivna i enlighet
med svensk lagstiftning och är denominerade
i svenska kronor. Aktieägarnas rättigheter kan
endast ändras i enlighet med de regler som
föreskrivs i aktiebolagslagen (2005:551).
Bolaget har ansökt om upptagande av
Bolagets B-aktier till handel på NASDAQ
Stockholms huvudmarknad. Under förutsättning att Bolagets ansökan beviljas är Bolagets
avsikt att handeln i Bolagets aktier ska
påbörjas omkring den 2 februari 2015.
A-aktierna berättigar på bolagsstämma till
en röst och B-aktierna till en tiondels röst.
Aktierna kan fritt överlåtas. Varje aktie medför
lika rätt till vinstutdelning. Vid en eventuell
likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till
andel av överskott i förhållande till det antal
aktier oavsett slag som aktieägaren innehar.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna
företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande
till det antal aktier de tidigare äger. Ägarna av
A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier
och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till
nya B-aktier. Aktier som inte tecknas av de
i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet
aktier som tecknas på grund av sistnämnda
erbjudande kan ges ut ska aktierna fördelas
mellan tecknarna i förhållande till det antal
aktier de förut äger och i den mån detta inte
kan ske genom lottning. Samma företrädesrätt
ska gälla vid emission av teckningsoptioner
och konvertibler. Vid ökning av aktiekapitalet
genom fondemission ska A-aktier och B-aktier
emitteras i förhållande till det antal aktier av
samma slag som finns sedan tidigare. Därvid
ska de gamla aktierna ge företräde till nya
aktier av samma slag i förhållande till sin andel
i aktiekapitalet.

AKTIEKAPITALET OCH
DESS UTVECKLING
Eolus aktiekapital uppgår till 24 907 000 SEK
fördelat på 1 285 625 A-aktier och
23 621 375 B-aktier och kan enligt bolagsordningen som mest uppgå till 72 457 600 SEK
fördelat på högst 72 457 600 aktier. Alla
utgivna aktier är fullo betalda och ger lika rätt
till andel i Bolagets tillgångar och resultat.
Bolagets aktiekapital är uttryck i svenska
kronor och fördelar sig på Bolagets utgivna
aktier med ett kvotvärde på 1,0 krona per
aktie.

Eolus är anslutet till Euroclears kontobaserade
värdepapperssystem, varför inga fysiska
aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna
rättigheter tillkommer den som är registrerad
i den av Euroclear förda aktieboken.
Det har inte förekommit några offentliga
uppköpserbjudanden avseende Bolagets aktier
under innevarande eller föregående räkenskapsår. Bolagets aktier är inte föremål för
erbjudande som lämnats till följd av budplikt,
inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inlösen av
aktier regleras inte i bolagsordningen utan styrs
av aktiebolagslagens regler.
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Total
aktiekapital (kr)

Förändring
aktiekapital (kr)

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Förändring
A-aktier

Förändring
B-aktier

Kvotvärde
(kr)

Bolagsbildning

1 200 000

1 200 000

Nyemission

3 000 000

1 800 000

5 000

7 000

5 000

25 000

5 000

7 000

100,00

-

18 000

1996

Nyemission

5 000 000

2 000 000

5 000

100,00

45 000

-

20 000

2001

Nyemission

6 000 000

1 000 000

100,00

6 000

54 000

1 000

9 000

2003

Nyemission

8 000 000

100,00

2 000 000

6 000

74 000

-

20 000

2005

Nyemission

100,00

10 000 000

2 000 000

7 500

92 500

1 500

18 500

2006

100,00

Nyemission

12 000 000

2 000 000

9 000

111 000

1 500

18 500

100,00

2007

Apportemission

14 100 200

2 100 200

9 000

132 002

-

21 002

100,00

2007

Nyemission

16 114 400

2 014 200

10 285

150 859

1 285

18 857

100,00

2007

Nyemission

18 114 400

2 000 000

10 285

170 859

-

20 000

100,00

2008

Aktieuppdelning 100:1

18 114 400

-

1 028 500

17 085 900

1 018 215

16 915 041

1,00

2009

Nyemission

22 643 000

4 528 600

1 285 625

21 357 375

257 125

4 271 475

1,00

2011

Apportemission

24 907 000

2 264 000

1 285 625

23 621 375

-

2 264 000

1,00

1 285 625

23 621 375

År

Händelse

1990
1991

24 907 000

AKTIEKURSENS UTVECKLING
Eolus B-aktie är sedan den 5 maj 2014
noterad på First North Premier och var
dessförinnan sedan den 28 maj 2009
upptagen till handel på First North.
Senaste betalkurs i Eolus B-aktie per den
28 november 2014 om 29 kronor per aktie
ger ett börsvärde om cirka 685 MSEK.
Under 2014 omsattes Eolus B-aktier för
cirka 153 MSEK på First North till och med
den 28 november 2014, motsvarande
cirka 4,7 miljoner B-aktier, 20 553 B-aktier
per handelsdag.

1,00

KURSUTVECKLING
SEK
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Diagrammet visar kursutvecklingen för Eolus B-aktie på First North jämfört med First Norths
All-Share index från och med första dag för handel i Eolus B-aktie på First North till och med
den 28 november 2014.
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ÄGARSTRUKTUR PER DEN 30 NOVEMBER 2014
Antal aktier

Antal aktier
(st)

Andel av kapital
(%)

Antal aktieägare
(st)

Andel av ägare
(%)

1 - 500

320 260

1,3%

1 654

51,2%

501 - 1 000

363 288

1,5%

433

13,4%
21,9%

1 001 - 5 000

1 739 074

7,0%

707

5 001 - 10 000

1 352 627

5,4%

185

5,7%

743 250

3,0%

59

1,8%

10 001 - 15 000

674 231

2,7%

38

1,2%

20 001 -

15 001 - 20 000

19 714 270

79,1%

154

4,8%

Totalt

24 907 000

100,0%

3 230

100,0%

AKTIEÄGARE PER DEN 30 NOVEMBER 2014
Namn

A-aktier

B-aktier

Antal aktier

Kapital, %

Röster, %

Bengt Johansson, genom bolag

507 900

1 862 869

2 370 769

9,5%

19,0%

Hans-Göran Stennert, direkt och genom
SEB Private Bank S.A.

380 100

518 984

899 084

3,6%

11,8%

Åke Johansson

175 200

567 200

742 400

3,0%

6,4%

SEB för kunders räkning

0

1 090 000

1 090 000

4,4%

3,0%

Niclas Eriksson genom kapitalförsäkring

0

900 000

900 000

3,6%

2,5%

48 800

385 175

433 975

1,7%

2,4%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

0

862 151

862 151

3,5%

2,4%

SIX SIS AG

0

797 119

797 119

3,2%

2,2%

43 750

200 175

243 925

1,0%

1,7%

500

617 901

617 901

2,5%

1,7%

129 375

15 870 094

15 999 469

64,2%

47,1%

1 285 625

23 621 375

24 907 000

100,0%

100,0%

Länsförsäkring Kronoberg

Ingvar Svantesson
Nordnet Pensionsförsäkring
Övriga aktieägare
Totalt

UTDELNING OCH
UTDELNINGSPOLICY
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som
ett kontant belopp per aktie, men kan även
avse annat än pengar. Utbetalning av kontant
utdelning sker genom Euroclear. Bolaget
innehåller inte källskatt på utdelningen utan
detta görs av Euroclear för fysiska personer
skatterättsligt hemmahörande i Sverige som
är direktregistrerade ägare samt av förvaltaren
för fysiska personer skatterättsligt hemmahörande i Sverige som är förvaltarregistrerade
ägare. Källskatten uppgår till 30 procent. För
juridiska personer innehålls ingen källskatt.
Avstämningsdagen för rätten att erhålla
utdelning får inte infalla senare än dagen före
nästa årsstämma. Om aktieägare inte kan nås
kvarstår aktieägarens fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast
genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.
För aktieägare bosatta utanför Sverige sker

utdelning på samma sätt som för aktieägare
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår
dock normalt svensk kupongskatt.
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy
innebärande att Eolus aktieutdelning över en
längre period ska följa resultatet och motsvara
20-50 procent av Bolagets vinst efter skatt.
Utdelningen ska dock anpassas efter
Bolagets investeringsbehov och finansiella
ställning. Med tanke på svängningarna i
Bolagets omsättning och resultat har
styrelsen formulerat utdelningspolicyn så att
utdelning inte behöver ligga inom intervallet
varje enskilt år. Nuvarande utdelningspolicy
antogs under 2011/2012. Rätt till utdelning
tillfaller den som vid av bolagsstämman
fastställd avstämningsdag är registrerad i den
av Euroclear förda aktieboken. Eventuell
utdelning ombesörjes av Euroclear eller, för
förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med
respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare

inte kan nås genom Euroclear kvarstår
aktieägarens fordran på Bolaget avseende
utdelningsbelopp och begränsas endast
genom regler för preskription. Vid preskription
tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga
särskilda regler, restriktioner eller förfaranden
avseende utdelning föreligger för aktieägare
som är bosatta utanför Sverige.

AKTIEÄGARAVTAL OCH
AKTIEÄGARFÖRENINGAR
Såvitt styrelsen för Eolus känner till finns inte
några aktieägaravtal, aktieägarföreningar eller
andra överenskommelser mellan aktieägare
som syftar till gemensamt inflytande över
Eolus. Såvitt styrelsen känner till finns inte
heller några överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över
Eolus förändras.
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
Enligt bolagsordningen ska Eolus styrelse
bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter,
med högst sex suppleanter. Bolagets styrelse
består för närvarande av sju ledamöter,
inklusive ordföranden. Uppdraget för samtliga
ledamöter löper till slutet av kommande
årsstämma.

Nedan förtecknas styrelseledamöterna med
uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen,
erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag
sedan fem år, innehav i andra bolag med
andel överstigande fem procent samt
aktieinnehav i Bolaget per den 31 oktober
2014. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas

eget, direkt och indirekt innehav samt
närståendes innehav. Andra uppdrag
i Koncernen anges inte.

HANS-GÖRAN STENNERT styrelseordförande

Pågående uppdrag: Styrelseledamot

Född: 1954
Invald: 2008, styrelseordförande sedan 2009
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom med

Uppdrag avslutade under de senaste fem
åren: Styrelseordförande i Företagsfabriken

lång erfarenhet från anställning och uppdrag
inom IKEA-gruppen, bland annat som
styrelseledamot i INGKA Holding BV som var
IKEA-gruppens ägarbolag mellan 1993-2007,
varav de sista nio åren som styrelseordförande.

i Kronoberg AB.
Äger mer än fem procent av andelarna i: Innehav: 380 100 A-aktier, varav 378 000

A-aktier innehas genom kapitalförsäkring,
och 518 984 B-aktier, varav 516 984 B-aktier
innehas genom kapitalförsäkring

BENGT SIMMINGSKÖLD styrelseledamot

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kråge

Född: 1945
Invald: 1990
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom och

Uppdrag avslutade under de senaste fem
åren: Styrelseordförande i Backavind AB och

civilingenjör. Har varit engagerad i vindkraftsfrågor sedan mitten av 1970-talet, bland
annat genom uppförande av egna vindkraftverk och som rådgivare inom vindkraft åt
NUTEK. Var verksam som VD för Eolus från
starten 1990 till och med oktober 2010.

NICLAS ERIKSSON styrelseledamot
Född: 1964
Invald: 2013
Utbildning och erfarenhet: Ekonomie

magisterexamen i finansiell ekonomi. Bedriver
egen investeringsverksamhet sedan 1992.
Har tidigare erfarenhet av befattningar från
mäklarfirman Consensus och finansbolaget
Capinova. Är tidigare ledamot i det noterade
bolaget Net Entertainment.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i
Lekebergshallen i Fjugesta AB, Oakleys
Restaurant AB, Fastighets AB Jägmästarenfast 11, Kungstadens Fastighets AB, Lindome
Centrumfastigheter AB, Butiksfastigheter i
Ljusdal AB och Kungstadens Förvaltnings
AB. Styrelseledamot i Timber Drying
Specialists Sweden AB, Vasastaden Holding
AB, Vasastaden Equities AB, Fastighets AB
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i Winplantan AB.

Vind AB.

Eslövs Vind AB. Styrelseledamot i Ändens
Lantbruk AB, Slutplattan OKRPA 93608 AB,
Vinninge Vind AB och Svensk Vindenergi
Ekonomisk förening.
Äger mer än fem procent av andelarna i: Har under de senaste fem åren ägt mer än
fem procent av andelarna i: Sikor AB
Innehav: 3 225 A-aktier och 247 695 B-aktier

Åleviken, Vasastaden Asset Management AB
samt Isogenica Ltd UK. Kommanditdelägare i
Kommanditbolag Odensbacken Fastigheter.
Uppdrag avslutade under de senaste fem
åren: Styrelseordförande i Ljusdal & Färila

fastighets AB och Timber Drying Specialists
Sweden AB. Styrelseledamot i Agrokultura
AB (publ), Vassholmen Aktiebolag, Net
Entertainment NE AB, Stigberget Fastighetsutveckling AB, Auriant Mining AB, Stigberget
Förvaltning AB, Fastighets AB Lindome
Centrum och Bostadsrättsföreningen Havsbo.
Kommanditdelägare i Kommanditbolaget
Ljusdal Gärde 12:1.
Äger mer än fem procent av andelarna i:

Vasastaden Holding AB och Oakleys
Restaurant AB.
Innehav: 900 000 B-aktier som innehas
genom kapitalförsäkring
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FREDRIK DAVEBY styrelseledamot
Född: 1962
Invald: 2009
Utbildning och erfarenhet: Agronom och

VD för Motormännens Riksförbund.
Tidigare VD för Länsförsäkring Kronoberg
samt haft befattningar inom Södra,
Regeringskansliet och LRF.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande och
VD för Motormännens Testcenter AB.
Styrelseordförande i Motormännens

JAN BENGTSSON styrelseledamot
Född: 1954
Invald: 2013
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom och

VD för Almi Invest sedan 2008. Har tidigare
erfarenheter från befattningar som bland annat
finansdirektör vid Teligent AB, Spring Mobil
AB, BrainHeart Capital och AU-systems AB.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD
i Edoc AB. Styrelseledamot Fouriertransform
Aktiebolag, SamInvest Mitt AB, ALMI Invest
SIGRUN HJELMQVIST styrelseledamot
Född: 1956
Invald: 2011
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör och

teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH.
Executive Partner Facesso AB. Verksam inom
Ericsson-koncernen mellan 1979-2000,
senast som VD för Ericsson Components AB.
Under 2000-2005 investment manager på
BrainHeart Capital. Erfarenhet från styrelseuppdrag i börsnoterade bolag.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i
Addnode group AB (publ), ALMI Invest
Stockholm AB, Fouriertransform AB och
ALMI Invest Östra Mellansverige AB.
Styrelseledamot i Facesso AB, Silex

TORD JOHANSSON styrelseledamot
Född: 1955
Invald: 2012
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i

industriell ekonomi. Verksam som arbetande
styrelseordförande i börsnoterade ITAB Shop
Concept AB och XANO Industri AB samt i
Kieryd Gård AB.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande och
VD i Ravingatans Fastighets AB. Styrelseordförande i XANO Industri AB, Kieryd Gård AB
och ITAB Shop Concept AB. Styrelseledamot
i AGES Industri AB, ITAB Scanflow AB,
Förvaltnings AB Ulf Gustafsson i Vetlanda, AB
Snamnil, Short & Wide AB, Prolight Försälj-

Försäkringsförmedling AB. VD i Motormännens Riksförbund.
Uppdrag avslutade under de senaste fem
åren: Styrelseordförande i AB Hjalmar Petri,

Hjalmar Petri Holding AB, Hjalmar Petri Elden
AB, Hjalmar Petris Förvaltnings AB och
Länsgården AB (även VD). Styrelseledamot
och VD i Länsförsäkring Kronoberg.
Styrelseledamot i Försäkringsaktiebolaget
Agria (publ) och Länsförsäkringar AB (publ).
Äger mer än fem procent av andelarna i: Innehav: 10 000 B-aktier
Stockholm AB, ALMI Invest Västsverige AB,
ALMI Invest Östra Mellansverige AB, ALMI
Invest Småland & Öarna AB, ALMI Invest
Norra Mellansverige AB samt Partnerinvest
Övre Norrland AB. VD för Almi Invest AB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem
åren: Styrelseordförande i ALMI Invest Norra

Mellansverige AB.
Äger mer än fem procent av andelarna i:

Edoc AB.
Innehav: 3 000 B-aktier

Microsystems AB, Nordic Iron Ore AB,
Ragn-Sellsföretagen AB, Danmarks Tekniske
Universitet och IGOT AB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem
åren: Styrelseordförande i ExeoTech Invest

AB (publ), Facesso AB, C2SAT communications AB, C2Sat Production AB och FMC
Renewable Technologies AB. Styrelseledamot
i Setra Group AB, IFL & HHS Holding AB,
Fingerprint Cards AB, AudioDev AB, IFL vid
Handelshögskolan i Stockholm AB, Symsoft
AB, One Media Holding AB (publ), Com Hem
Holding AB, Orexplore AB, Bluetest AB och
Atea ASA.
Äger mer än fem procent av andelarna i:

Facesso AB och IGOT AB.
Innehav: 1 000 B-aktier

ning AB, Blue Wall Construction AB, TJ Invest
AB, Proficore Invest AB, Sunwind Gylling AB,
Övre Kullen AB och AB Investment Ulf
Gustafsson i Småland.
Uppdrag avslutade under de senaste fem
åren: Styrelseordförande i Sunwind Gylling AB.

Styrelseledamot i ITAB Shop Products AB.
Äger mer än fem procent av andelarna i:

ITAB Shop Concept AB, XANO Industri AB,
Kieryd Gård AB, Övre Kullen AB och AGES
Industri AB.
Har under de senaste fem åren ägt mer än
fem procent av andelarna i: Svenska

Vindbolaget AB.
Innehav: 385 889 B-aktier
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Eolus ledande befattningshavare består för
närvarande av fyra personer; Per Witalisson,
Hans-Christian Schulze, Catharina Persson
och Karl Olsson. De nuvarande ledande
befattningshavarna i Eolus, när dessa tillträdde
sina befattningar samt födelseår, erfarenhet,
aktieinnehav i Eolus per den 31 oktober 2014
samt pågående och tidigare uppdrag sedan
fem år redovisas nedan. Uppdrag i Koncernen
anges inte. Med aktieinnehav i Bolaget
omfattas eget, direkt och indirekt innehav
samt närståendes innehav.
PER WITALISSON

VD
Född: 1971
Tillträdde: Anställd sedan 2006 och VD

sedan augusti 2012.
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom och

har tidigare varit verksam som revisor vid
Ernst & Young under 1996-2006, varav som
auktoriserad revisor under 2003-2006.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i
Rockneby Vind AB. Styrelseledamot i Eslövs
Vind AB, Istad Wind Power Management AB,
Gärdslösa Drift AB, Isgrannatorp Drift AB,
Triventus AB, Triventus Wind Power AB och
Dalboslättens Vind AB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem
åren: Styrelseordförande i Eslövs Vind AB och

Tolvmanstegen Drift AB. Extern firmatecknare
i Vassmolösa Vind AB.
Äger mer än fem procent av andelarna i: Innehav: 2 200 A-aktier och 49 961 B-aktier
HANS-CHRISTIAN SCHULZE

Vice VD och Försäljningschef
Född: 1982
Tillträdde: anställd sedan 2011 och vice VD
sedan 2012.
Utbildning och erfarenhet: Elkraftsingenjör
som 2008 grundade Svenska Vindbolaget.
Arbetade där som VD fram till att Eolus 2011
förvärvade Svenska Vindbolaget. Har tidigare
arbetat på Carl Bro, Vattenfall och Grontmij.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i IOWN
AB och Legeved Vind AB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem
åren: Styrelseledamot i Wind Farms Götaland

Svealand AB, Mullbergs Vindpark AB,
Mullbergs Elnät AB, Stensåsa Vindkraft AB,
Lerkaka Vindkraft AB och Wallenstam
Vindkraft Nyckeltorp AB.
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Äger mer än fem procent av andelarna i:

IOWN AB.
Har under de senaste fem åren ägt mer än
fem procent av andelarna i: Svenska

Vindbolaget AB.
Innehav: 506 336 B-aktier
CATHARINA PERSSON

utskickat styrelsematerial samt protokoll.
Revisorn lämnar löpande synpunkter och
rekommendationer till Bolagets styrelse och
ledning. Detta Prospekt har inte granskats av
revisor i vidare mån än som framgår uttryckligen av Prospektet. Däremot är finansiella
rapporter över historisk finansiell information
som återfinns i Prospektet reviderade.

CFO
Född: 1975
Tillträdde: 2013
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom och

tidigare finanschef på börsnoterade ACAP
Invest AB (publ).
Pågående uppdrag: Uppdrag avslutade under de senaste fem
åren: Styrelseledamot i Flogistone AB,

Cetec Electric AB, DISAB Vacuum Technology AB, Sonesson Inredningar AB, Automatikhuset i Malmö Aktiebolag, Active Design
Sweden AB, Century Europe AB och
ACAP Develop AB.
Äger mer än fem procent av andelarna i:

SD Förvaltning i Malmö AB.
Innehav: KARL OLSSON

Bolagsjurist
Född: 1963
Tillträde: anställd sedan 2011
Utbildning och erfarenhet: Juristexamen.
Har tidigare varit verksam som advokat vid
Setterwalls och Linklaters advokatbyrå samt
varit bolagsjurist på Vattenfall AB:s koncernstab. Har även varit anställd och ingått i
ledningsgruppen i Awapatent AB och drev
innan han kom till Eolus egen verksamhet i
Terrier Law AB.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot och
VD i Terrier Law AB. Styrelseledamot i
Skogskovall AB, Rockneby Vind AB,
Triventus AB och Triventus Wind Power AB.
Särskild delgivningsmottagare för Snickaregatan Holding AB och Prime Renewables
Sweden 1 AB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem
åren: Äger mer än fem procent av andelarna i:

Terrier Law AB och Skogskovall AB.
Innehav: 1 878 B-aktier

REVISOR
Bolagets revisor informeras löpande om
Bolagets verksamhet bland annat genom
regelbundna möten med bolagsledningen,

Sedan årsstämman 2013 är revisionsbolaget
Ernst & Young AB revisor med auktoriserade
revisorn Håkan Persson som huvudansvarig
revisor och auktoriserade revisorn Johan
Thuresson som medansvarig revisor. Håkan
Persson och Johan Thuresson är medlemmar
i FAR. Dessförinnan var Håkan Persson vid
Ernst & Young AB revisor i Bolaget.

ÖVRIG INFORMATION OM
STYRELSE OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE
Samtliga Bolagets styrelseledamöter och
ledande befattningshavare kan nås via
Bolagets huvudkontor på adress Box 95,
281 21 Hässleholm.
Ingen av Eolus styrelseledamöter eller
ledande befattningshavare har, med de
undantag som redovisas nedan, under de
senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) försatts i konkurs eller varit
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i bolag som försatts i konkurs eller
tvångslikvidation, (iii) varit föremål för
anklagelser eller sanktioner från myndigheter
eller offentligrättsligt reglerade yrkessammanslutningar eller (iv) ålagts näringsförbud.
Sigrun Hjelmqvist var styrelseledamot i
AudioDev AB när bolaget försattes i konkurs
den 15 juni 2009. Konkursen avslutades utan
överskott den 14 oktober 2010. Vidare var
Sigrun Hjelmqvist styrelseledamot i One
Media Holding AB men avgick några
månader innan det konkursförfarande som
fortfarande pågår inleddes den 24 juli 2012.
Inga familjeband föreligger mellan Bolagets
styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Ej heller föreligger några intressekonflikter eller
potentiella sådana, varvid styrelseledamöters och
ledande befattningshavares privata intressen
skulle stå i strid med Bolagets intressen. Det
föreligger inga begränsningar för styrelsens
ledamöter att avyttra sina aktier i Bolaget.
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ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER
TILL STYRELSE OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE FÖR
RÄKENSKAPSÅRET
På årsstämman i januari 2014 beslutades att
ersättningen till styrelsens externa ledamöter
skulle uppgå till 1 000 KSEK varav 250 KSEK
utgår till styrelsens ordförande och 125 KSEK
vardera till övriga styrelseledamöter. Under
året totalt resultatförda arvoden uppgår till
1 000 KSEK.
Ersättning utöver styrelsearvode har inte
utgått. Inga pensionspremier eller liknande
förmåner har erlagts för styrelsens ledamöter.
Inga förmåner utgår till styrelsens ledamöter
efter avslutat uppdrag. Beslut om styrelsearvode fattas av bolagsstämman.
Ersättningar till styrelsen

2013/2014

Hans-Göran Stennert,
styrelsens ordförande

250 000

Fredrik Daveby, ledamot

125 000

Sigrun Hjelmqvist, ledamot

125 000

Bengt Simmingsköld, ledamot

125 000

Tord Johansson, ledamot

125 000

Niclas Eriksson, ledamot

125 000

Jan Bengtsson, ledamot

125 000

Löner och ersättningar till ledningen

Bolaget har etablerat ett bonus- och
aktiesparprogram för samtliga anställda inom
Bolaget. Bonus- och aktiesparprogrammet
omfattar även Bolagets VD, vice VD och
övriga ledande befattningshavare, som
erhåller bonus på samma villkor som övriga
anställda inom Bolaget. Bonus utgår om
Bolaget når av styrelsen fastställda mål.
Bonusen utgår i form av en kontant ersättning
till ett belopp motsvarande en halv månadslön
för den anställde som kan användas för
förvärv av B-aktier i Eolus genom anlitande av
av Eolus anvisad bank. I enlighet med
aktiesparprogrammet kan ytterligare bonus
utgå i form av ersättning för förvärv av
ytterligare Eolus B-aktier till en anställd som
för en del eller hela bonuslönen förvärvat
aktier i Bolaget, samt behållit dessa under
tre år. Rätten till ytterligare bonus ger rätt till
ersättning för förvärv av en ny aktie per
två aktier som förvärvats med den tidigare
bonusen och behållits i tre år. Från och
med räkenskapsåret 2011/2012 till och
med räkenskapsåret 2013/2014 har Bolaget

med anledning av bonus- och aktiesparprogrammet sammanlagt utbetalat 0,7 MSEK i
bonus till anställda, varav drygt 0,1 MSEK till
VD, vice VD och övriga ledande befattningshavare. Av den totala bonusen har anställda
valt att förvärva B-aktier i Bolaget till ett värde
om 0,2 MSEK, motsvarande 6 846 aktier. VD,
vice VD och övriga ledande befattningshavare
har valt att förvärva B-aktier i Bolaget för
knappt 0,1 MSEK, motsvarande 2 312 aktier,
inom ramen för programmet. Sålunda
förvärvade aktier kan, i enlighet med
beskrivningen ovan, berättiga till ersättning
från Bolaget för förvärv av totalt 3 423 aktier,
varav 1 156 aktier till VD, vice VD och övriga
ledande befattningshavare.
Under räkenskapsåret 2013/2014 uppbar
VD 1 198 KSEK i lön och andra förmåner och
263 KSEK i pensionsförmån. Uppsägningstiden är sex månader både från Bolagets
respektive VD:s sida. Under räkenskapsåret
2013/2014 uppbar vice VD 812 KSEK i lön
och andra förmåner och 92 KSEK i pensionsförmån. Uppsägningstiden för vice VD följer
lagen om anställningsskydd, vilket vid
uppsägning från befattningshavarens sida
innebär en månad och vid uppsägning från
Bolagets sida två till sex månader beroende
på befattningshavarens anställningstid hos
Bolaget. Övriga ledande befattningshavare,
som under räkenskapsårets början bestod av
en person och från och med den 1 oktober
2013 av två personer, uppbar 2 154 KSEK
i lön och förmåner. Uppsägningstiden för
Bolagets CFO är tre månader vid uppsägning
från befattningshavarens sida och sex
månader vid uppsägning från Bolagets sida.
Uppsägningstiden för Bolagets bolagsjurist
följer lagen om anställningsskydd. Varken VD
eller övriga ledande befattningshavare har rätt
till avgångsvederlag.
Ersättningar till VD och
ledande befattningshavare
KSEK

Lön och andra förmåner
Pension
Avgångsvederlag
Rörlig ersättning
Totalt

PENSIONER
Inga belopp har avsatts för pensionsåtaganden för Bolagets anställda. I stället utgår
pensionsförmåner i form av inbetalning till
pensionsförsäkring. Eolus pensionsåtaganden
omfattas enbart av avgiftsbestämda planer.
En avgiftsbestämd pensionsplan är en
pensionsplan enligt vilken Koncernen betalar
fasta avgifter till en separat juridisk enhet.
Koncernen har inte några rättsliga eller
informella förpliktelser att betala ytterligare
avgifter om denna juridiska enhet inte har
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman
med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Koncernens
bidrag till avgiftsbestämda pensionsplaner
belastar årets resultat det år som de är
hänförliga till.

2013/2014

4 819
700
5 519
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BOLAGSSTYRNING
Fram tills Bolaget ansökte hos NASDAQ
Stockholm om upptagande av Bolagets
B-aktier till handel på NASDAQ Stockholms
huvudmarknad har Bolagets bolagsstyrning
främst reglerats av aktiebolagslagen. Sedan
Bolaget avgav sin ansökan till NASDAQ
Stockholm är även dess Regelverk för
emittenter tillämpligt på Bolaget. Svensk
kod för bolagsstyrning ska tillämpas av
aktiebolag vars aktier är upptagna till handel
på NASDAQ Stockholms huvudmarknad.
Bolag vars aktier upptas till handel på en
reglerad marknad ska tillämpa Koden så snart
som möjligt och senast i samband med den
första årsstämma som hålls efter upptagande
till handel. Som ett led i Bolagets börsanpassning efterlever Bolaget dock Koden redan
med undantag för att principerna för
valberedningen och dess arbete saknar
ett förfarande för att vid behov ersätta en
ledamot som lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört. Bolaget saknar
sådana riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som ett bolag vars aktier är
upptagna till handel på en reglerad marknad
ska ha. Sådana riktlinjer kommer att föreslås
av styrelsen inför Bolagets årsstämma 2015.

BOLAGSSTÄMMA OCH ÄGARE
Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets
angelägenheter utövas vid bolagsstämman
som är Bolagets högsta beslutande organ.
Stämman beslutar om fastställelse av
resultat- och balansräkning, utdelning
eller annan disposition av vinst eller förlust,
ansvarsfrihet för styrelse och VD, ändring
av bolagsordning, val av styrelse och revisor
samt arvoden till styrelse och revisorer.
Årsstämma ska hållas i Hässleholm.
Ändringar i Bolagets aktiekapital beslutas
av bolagsstämman, antingen direkt eller
genom bemyndigande till styrelsen.

aktieägare som inte är registrerade hos
Euroclear och som önskar utnyttja sin rätt,
ska anmäla detta till styrelsens ordförande
samt kunna styrka ägarförhållandet.
Styrelsens ordförande ska efter utgången av
maj månad sammankalla de tre röstmässigt
största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Namnen på de tre personer som är
utsedda av envar av de tre röstmässigt
största aktieägarna ska offentliggöras så snart
valberedningen utsetts, vilket ska ske senast
sex månader före årsstämman. Bolaget
har offentliggjort att valberedningen inför
årsstämman 2015 består av Johan Unger,
utsedd av Bengt Johansson, Anders Dahlvig,
utsedd av Hans Göran Stennert, Hans
Johansson, utsedd av Åke Johansson
samt Hans-Göran Stennert i egenskap av
styrelseordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om
annat, vara den ledamot som är utsedd av
den största aktieägaren.
Om någon av de tre röstmässigt största
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot
till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse
ledamot. För det fall väsentlig förändring i
ägarstrukturen sker efter valberedningens
konstituering ska också valberedningens
sammansättning ändras i enlighet därmed.
Valberedningens uppgift är att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal
styrelseledamöter som ska väljas av
stämman, styrelsearvode, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande,
ordförande på bolagsstämma samt val av
revisorer och revisorsarvoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess
att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej
utgå till valberedningens ledamöter.

Bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras
på ett betryggande sätt. Styrelsen ska även utse
verkställande direktör samt granska att den
verkställande direktören fullgör sina åligganden.
Styrelsen utses av bolagsstämman. Styrelsen i
Eolus har för sitt arbete fastställt en arbetsordning samt en instruktion för den verkställande
direktörens åligganden samt hur arbetsfördelningen mellan dem regleras.
Bolagets styrelse ska bestå av lägst fyra och
högst tio ledamöter. För närvarande har Bolaget
sju styrelseledamöter, se avsnittet Styrelse,
ledande befattningshavare och revisorer.
Samtliga styrelseledamöter, bortsett från Bengt
Simmingsköld är oberoende i förhållande till
Bolaget och Bolagets ledning. Samtliga
ledamöter bortsett från Hans-Göran Stennert
är oberoende i förhållande till större ägare.

Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden, Hans-Göran Stennert. Under räkenskapsåret 2013/2014 hölls elva sammanträden (härutöver har styrelsen fattat beslut per
capsulam vid ett tillfälle). Under räkenskapsåret 2014/2015 hade styrelsen per den
30 november 2014 hållit ett styrelsesammanträde. Vid de styrelsesammanträden som
hölls under räkenskapsåret 2013/2014 har
ledamöterna haft den närvaro som framgår
nedan. Inom parentes anges det antal
sammanträden respektive ledamot som mest
kunnat närvara vid, givet att två av ledamöterna nyvalts under räkenskapsåret.

Ledamot

Hans-Göran Stennert
(ordförande)

Valberedningen representerar aktieägarna
och vid årsstämman 2014 beslutades att
valberedningen ska bestå av en ledamot
utsedd av envar av de tre röstmässigt största
ägarna jämte styrelsens ordförande. Dessa
fyra ska vara ledamöter av valberedningen
inför årsstämman 2015. De till röstetalet
största aktieägarna ska kontaktas på
grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade
aktieägare per den 31 maj varje år. De
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Bolaget har två aktieägare vars innehav
motsvarar mer än 10 procent av antalet
röster. Dessa är Bengt Johansson (genom
bolag) och Hans-Göran Stennert (direkt
och genom kapitalförsäkring).

STYRELSEN
Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för
Bolagets organisation och förvaltningen av
Bolagets angelägenheter. Detta innebär bland
annat att styrelsen fortlöpande ska bedöma
Bolagets ekonomiska situation samt se till att

12 (12)

Jan Bengtsson

8 (8)

Fredrik Daveby

12 (12)

Niclas Eriksson

VALBEREDNING

Närvaro räkenskapsåret
2013/2014, antal
styrelsesammanträden

Sigrun Hjelmqvist

8 (8)
9 (12)

Tord Johansson

12 (12)

Bengt Simmingsköld

12 (12)

Bolaget har beslutat att styrelsen inte ska ha
något revisionsutskott, utan att styrelsen i sin
helhet ska fullgöra utskottets uppgifter. De
uppgifter styrelsen ska fullgöra i denna
funktion är att
• övervaka Bolagets finansiella rapportering och
svara för beredningen av styrelsens arbete
med kvalitetssäkringen av densamma,

BOLAGSSTYRNING

• med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets
interna kontroll och riskhantering,
• granska och övervaka revisorns opartiskhet
och självständighet och därvid särskilt
uppmärksamma om revisorn tillhandahåller
Bolaget andra tjänster än revisionstjänster,
• biträda valberedningen vid upprättandet
av förslag till bolagsstämmans beslut om
revisorsval samt arvodering av revisions
insatsen,
• fortlöpande träffa Bolagets revisor för att
informera sig om revisionens inriktning och
omfattning samt diskutera synen på
Bolagets risker,
• utvärdera revisionsinsatsen och informera
Bolagets valberedning eller i förekommande
fall särskilda valberedning om resultatet av
utvärderingen, och
• utföra de övriga uppgifter som åläggs
revisionsutskott i lag, Svensk kod för
bolagsstyrning och övriga för bolaget
relevanta regler och föreskrifter.
Bolaget har i maj 2014 inom sig inrättat ett
ersättningsutskott. Ersättningsutskottet
består av Hans-Göran Stennert, Sigrun
Hjelmqvist och Fredrik Daveby. Hans-Göran
Stennert är utskottets ordförande. Ersättningsutskottets uppgifter är att
• bereda styrelsens beslut i frågor om
ersättningsprinciper, ersättningar och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen,
bland annat genom att för styrelsen föreslå de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som årsstämman ska
besluta om,
• följa och utvärdera eventuella pågående och
under året beslutade program för rörliga
ersättningar för bolagsledningen,
• följa och utvärdera tillämpningen av de
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut
om samt gällande ersättningsstrukturer och
ersättningsnivåer i bolaget,
• tillse att bolagets revisor senast tre veckor
före årsstämman lämnar skriftligt yttrande
till styrelsen om huruvida de riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare
som gällt sedan föregående årsstämma
har följts, samt
• utföra de övriga uppgifter som åläggs
ersättningsutskottet i Svensk kod för
bolagsstyrning och övriga för bolaget regler
och föreskrifter.

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN
FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
Den interna kontrollens övergripande syfte
är att i rimlig grad säkerställa att Bolagets
operativa strategier och mål följs upp och att
ägarnas investeringar skyddas. Den interna
kontrollen ska vidare tillse att den externa
finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet
är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga
lagar och förordningar följs samt att alla de
krav som ställs på ett bolag vars aktier är
upptagna till handel på NASDAQ Stockholms
huvudmarknad efterlevs. Den interna kontrollmiljön omfattar huvudsakligen följande fem
komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning,
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Koncernen. Styrelsen bedömer fortlöpande
behovet av ytterligare styrdokument.
Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter begränsar identifierade risker
och säkerställer korrekt och tillförlitlig finansiell
rapportering. Detta sker bland annat genom
kontroller i enlighet med de styrdokument som
nämnts ovan men även genom att Koncernen
exempelvis har ändamålsenliga IT-verktyg för
uppföljning och finansiell kontroll. Styrelsen
ansvarar för den interna kontrollen och
uppföljningen av bolagsledningen. Detta sker
genom både interna och externa kontrollaktiviteter samt genom återkommande översyn av
Bolagets styrdokument. Finans- och riskpolicy,
arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion
ses över årligen.

Kontrollmiljö

Information och kommunikation

I Bolagets kontrollmiljö ingår organisationsstruktur, beslutsvägar, ansvar och befogen
heter, vilka är klart definierade i en rad
styrdokument. Av dessa styrdokument har
arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion,
finans- och riskpolicy, informationspolicy,
IT-policy, krishanteringspolicy, arbetsmiljöpolicy samt insiderpolicy fastställts av styrelsen
för att uppnå en väl fungerande kontrollmiljö.
Härutöver finns bland annat en ekonomihandbok som dokumenterar ekonomifunktionens
rutiner. Ekonomihandboken, attestinstruktion
och övriga styrdokument som inte fastställs
av styrelsen eller stämman, fastställs av
koncernledningen.

Bolaget har en informationspolicy som
syftar till att främja riktigheten i Koncernens
kommunikation, såväl externt som internt,
och möjliggöra rapportering och återkoppling
från verksamheten till styrelse och ledning.
Informationspolicyn har gjorts tillgänglig och
är känd för berörd personal.

Bolagets kontrollmiljö består av en samverkan
mellan styrelse, VD och CFO samt ersättningsutskottet. Kontrollen sker vidare genom
ekonomihandbokens fastställda rapportrutiner
som bland annat innefattar månatliga
rapporter till styrelsen.
Riskbedömning

I Eolus verksamhet förekommer strategiska
risker, operativa risker, risker relaterade till
efterlevnad av lagar och regler samt risker
avseende finansiell rapportering. I riskbedömningen ingår att identifiera risker som kan
uppstå i verksamheten. Bedömning av
strategiska risker och risker avseende finansiell
rapportering utförs främst av styrelse, VD och
CFO medan bedömning av övriga risker i
större utsträckning även involverar Bolagets
övriga ledning och andra befattningshavare i

Uppföljning

Styrelsen uppdateras månatligen och löpande
om Bolagets väsentliga händelser och risker
såsom försäljning, marknad, likviditet, elprissäkringar, valutasäkringar och personal.
Kvartalsvis erhåller styrelsen resultat- och
balansräkning, kassaflödesanalys och
prognoser för verk att avräkna som ligger till
grund för bedömningar om resultatutveckling
för innevarande år. Inför beslut om årsbokslut
träffar styrelsen revisor utan att någon från
ledningen är närvarande. Styrelsen träffar
revisorn regelbundet. Styrelsen utvärderar
årligen både sitt eget och VD:s arbete.
Särskild bedömning av behovet av
internrevision

Eolus har inte någon internrevision. Styrelsen
kommer framgent att årligen utvärdera
behovet av en sådan funktion. Inför upptagande av Bolagets aktier till handel på
NASDAQ Stockholms huvudmarknad har
styrelsen gjort bedömningen att det, med
hänsyn till Bolagets storlek med förhållandevis
få anställda och begränsat antal transaktioner,
inte finns anledning att inrätta en formell
internrevisionsavdelning.

45

BOLAGSORDNING
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Bolagsordning för Eolus Vind AB (publ) –
org. nr 556389-3956
§1

Bolagets firma är Eolus Vind Aktiebolag
(publ).

§2

Styrelsen skall ha sitt säte i
Hässleholm.

§3

Bolagets verksamhet skall bestå av
projektering, drift och investeringar i
vindkraftverk, investeringar i energiföretag och därmed förenlig verksamhet i och utom Sverige.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst
18.114.400 kronor, högst 72.457.600
kronor, fördelat på lägst 18.114.400
och högst 72.457.600 aktier.

§5
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Aktierna kan vara dels A-aktier, dels
B-aktier. A-aktie medför 1 och B-aktier
1/10 röst. A-aktier kan utges till ett
antal om lägst 1.028.500 och högst
4.114.000 och B-aktier till ett antal
om lägst 17.085.900 och högst
68.343.600. Vid en ökning av
aktiekapitalet genom kontantemission
eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i
förhållande till det antal de tidigare
äger. Ägarna av A-aktier har då i första
hand rätt till nya A-aktier och ägarna
till B-aktier har i första hand rätt till nya
B-aktier. Aktier som inte tecknats av de
i första hand berättigade aktieägarna
ska erbjudas samtliga aktieägare, samt
att om inte hela antalet aktier som
tecknas på grund av sistnämnda
erbjudande kan ges ut, aktierna ska
fördelas mellan tecknarna i förhållande
till det antal aktier de förut äger och i
den mån detta inte kan ske, genom
lottning. Samma företrädesrätt skall
gälla vid emission av teckningsoptioner
och konvertibler. Vid ökning av

aktiekapitalet genom fondemission
ska A-aktier och B-aktier emitteras i
förhållande till det antal aktier av
samma slag som finns sedan tidigare.
Därvid skall de gamla aktierna ge
företräde till nya aktier av samma slag i
förhållande till sin andel i aktiekapitalet.
§6

Styrelsen skall bestå av 4 till 10
ledamöter med högst 6 suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljes
årligen på ordinarie bolagsstämma för
tiden intill slutet av nästa ordinarie
bolagsstämma.

§7

Styrelsen må bemyndiga person utom
styrelsen att teckna bolagets firma.

§8

En eller två revisorer med högst två
suppleanter väljs på årsstämma. Till
revisor eller revisorssuppleant kan
även utses registrerat revisionsbolag.

§9

Kallelse till bolagsstämma skall ske
genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och genom att kallelsen hålls
tillgänglig på bolagets webbplats. Att
kallelse har skett skall annonseras i
Dagens Industri.

§ 10 För att få delta i bolagsstämma skall
aktieägare dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av hela
aktieboken avseende förhållandena
fem vardagar före stämman, dels
anmäla sig hos bolaget senast klockan
16.00 den dag som anges i kallelsen.
Sistnämnda dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman.

§ 11 På årsstämma, som hålles en gång om
året inom sex månader efter utgången
av varje räkenskapsår, skall följande
ärenden förekomma till behandling:
1)
val av ordförande vid stämman;
2)
upprättande och godkännande av
röstlängd;
3)
godkännande av förslaget till
dagordning;
4)
val av två protokolljusterare;
5)
prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad;
6)
framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7)
beslut
a.
om fastställandet av resultaträkningen
och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b.
om dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c.
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8)
fastställande av arvode åt styrelsen och
revisorerna;
9)
val av styrelse med suppleanter samt
revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
10) annat ärende, som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§ 12 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom
ägda och företrädda aktier utan
begränsning i röstetalet.
§ 13 Bolagets räkenskapsår är 1/9 – 31/8
§ 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i
ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.
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LEGALA FRÅGOR OCH
ÖVRIG INFORMATION
Bolagets firma är Eolus Vind Aktiebolag
(publ). Bolagets organisationsnummer är
556389-3956. Bolagets styrelse har sitt säte
i Hässleholm kommun och bildades i Sverige
i december 1989 samt registrerades hos
Bolagsverket i april 1990. Bolaget har bedrivit
verksamhet sedan 1990. Bolaget är ett
publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets registrerade
adress är Box 95 281 21 Hässleholm.
Föremålet för Bolagets verksamhet ska enligt
bolagsordningen bestå av projektering, drift
och investeringar i vindkraftverk, investeringar
i energiföretag och därmed förenlig verksamhet i och utom Sverige.

VÄSENTLIGA AVTAL SOM
INTE INGÅR I DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
Nedan redogörs kortfattat för de avtal av
större betydelse för Koncernen som ingåtts
under de senaste två åren och som inte
ingår i den löpande verksamheten. Vidare
sammanfattas andra avtal som ingåtts av
något företag i Koncernen och som innehåller
någon bestämmelse som innebär att något
företag i Koncernen tilldelas en rättighet eller
åläggs en skyldighet som är av väsentlig
betydelse för Koncernen, förutsatt att avtalen
inte ingåtts som ett led i den löpande
verksamheten.
Överlåtelseavtal

Triventus AB
Den 16 december 2013 ingick Bolaget ett
aktieöverlåtelseavtal med Förvaltnings AB
Aranea och förvärvade därmed 6,3 procent
av aktierna i Triventus AB. Avtalet innehåller
garantier till förmån för Bolaget som får
betraktas som sedvanliga. Samma dag ingick Bolaget ett aktieöverlåtelseavtal med
Wallenstam Värdepapper AB och förvärvade
därmed ytterligare 6,3 procent av aktierna i
Triventus AB samt 37,5 procent av aktierna
i Lunnekullen Vindkraft AB.Till följd av en
nyemission har Eolus blivit ägare till ytterligare
aktier i Triventus AB och äger numera cirka
40 procent av aktierna i bolaget.
Blekinge Offshore AB
Den 29 augusti 2013 förvärvade Bolaget en
procent av aktierna i Blekinge Offshore AB
från Vingkraft AB. Inga garantier ställs utan
köplagen är tillämplig på överlåtelsen.

Finansieringsavtal

Eolus Vind AB (publ) hade per den 30 november 2014 fyra krediter med en total skuldbörda
på 397 MSEK. Bolaget har den 31 mars 2014
ingått tre kreditavtal med Handelsbanken
avseende (i) en revolverande facilitet om
135 MSEK att användas till finansiering av
egna vindkraftverk, (ii) en revolverande facilitet
om 440 MSEK att användas till finansiering
av vindkraftsparkerna Alered, Mungseröd,
Skalleberg och Ramsnäs och (iii) en checkkredit om 195 MSEK att användas som rörelsekredit i bolagets affärsverksamhet. Kreditavtalet
om 440 MSEK ingicks gemensamt med Eolus
Vindpark Två AB. Eftersom vindkraftsparkerna
sedermera har överlåtits genom försäljningen
av Eolus Vindpark Två AB har den revolverande
faciliteten om 440 MSEK kunnat lösas, vilket
innebär att Koncernens skuldbörda minskat
med 238 MSEK. Krediterna från Handelsbanken är kreditfaciliteter som Bolaget kan begära
utbetalning från enligt vissa, i kreditavtalen,
angivna villkor. Bolaget hade per den
30 november 2014 begärt utbetalning under
kreditavtalet till finansiering av egna vindkraftverk om 116 MSEK och även begärt nyttjande
av hela checkkrediten om 195 MSEK, varvid
32 MSEK är nyttjat per den 30 november
2014. Till säkerhet för krediterna har Bolaget
pantsatt företagshypotek till ett värde av 580
MSEK. Bolaget har även en kredit hos Nordea
om 12 MSEK avseende vindkraftverket Istad 4.
För Bolagets kreditavtal med Nordea och
Handelsbanken gäller finansiella åtaganden,
så kallade covenants, avseende soliditet och
räntetäckningsgrad. I Bolagets krediter med
Handelsbanken åtar sig Bolaget att Bolagets
nettoskuld genom EBITDA inte får överstiga
vissa, i kreditavtalen, stipulerade nivåer vid
vissa angivna referensdagar. För krediterna hos
Handelsbanken gäller även så kallade cross
default, enkelt uttryckt innebärande att banken
får möjlighet att säga upp krediterna om någon
annan kreditgivare har rätt att säga upp sina
krediter. Bolagets genomsnittliga räntenivå per
den 30 november 2014 var 2,67 procent.
Bolaget har ingått flera borgensåtaganden för
dotterbolag till Bolaget samt till avtalsmotparter
till Bolaget för fullgörandet av de avtalsförpliktelser respektive bolag åtagit sig.

Bolaget har i egenskap av innehavare av
miljötillstånd och i vissa fall i egenskap av
avtalspart varit tvunget att inhämta bankgarantier eller motsvarande från externa

finansiärer för fullgörandet av Bolagets
åtaganden. Bolaget har lämnat motförbindelser för garantierna, i de flesta fall genom
erläggande av provision baserad på nyttjat
garantibelopp.
Bolagets dotterbolag Ekovind AB hade per
den 30 november 2014 14 krediter med en
total skuldbörda på 221 MSEK. Krediterna
avser finansiering av vindkraftverksprojekt.
I krediterna har arrendeavtal pantsatts och
i flertalet fall har säkerhetsöverlåtelser
genomförts innebärande att kreditgivaren
övertagit äganderätten till vindkraftverken och
den genom arrendeavtalen erhållna nyttjanderätten. Vidare har företagsinteckningar
pantsatts till ett värde om 23 MSEK och för
Ekovinds räkning har Bolaget tecknat ett
borgensåtagande omfattande maximalt
45,3 MSEK. De krediter Ekovind har med
Nordea omfattas även av Bolagets finansiella
åtaganden, så kallade covenants, avseende
soliditet och räntetäckningsgrad, vilket
innebär att klarar inte Bolaget att uppfylla
dessa åtaganden har Nordea även rätt
att säga upp Ekovinds krediter. Ekovinds
genomsnittliga räntenivå per den
30 november 2014 var 2,85 procent.

VÄSENTLIGA AVTAL I DEN
LÖPANDE VERKSAMHETEN
Nedan redogörs kortfattat för vissa särskilt
viktiga avtal som ingåtts under de senaste
två åren. Avtalen beskrivs för att illustrera
Koncernens verksamhet.
Leverantörsavtal

Bolaget ingår löpande avtal om leverans av
vindkraftverk avseende leverans och service
av vindkraftsturbiner. Tidigare har Bolaget
ingått ramavtal med turbinleverantörer för att
säkra leveransen, men till följd av ändrade
marknadsförhållanden förhandlar Bolaget
idag med turbinleverantörerna inför varje
enskilt projekt. Avtalen är dock helt likartade.
I förhållande till leverantörerna åtar sig Eolus
bland annat att tillhandahålla val av plats för
uppförande, utföra anläggnings- och
elarbeten, tillse att lag följs och tillstånd söks
samt anslutning till elnätet.
Vestas – turbin- och serviceavtal
Bolaget ingår löpande avtal med Vestas
Northern Europe AB avseende leverans och
service av vindkraftsturbiner. För avtalen
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gäller Allmänna bestämmelser för leverans av
industriella anläggningar, ABA 99, med vissa,
i avtalet uttryckliga, ändringar. I avtalen
stipuleras att provdrift av turbinerna samt av
till turbinerna hörande datasystem ska ske
innan övertagande av vindkraftverken sker för
att säkerställa att de uppfyller krav uppsatta i
avtalet. Varje turbin övertas separat efter
godkänd provdrift och för varje turbin löper
separat garantitid om 2 år från tidpunkten för
övertagandet. Det föreligger vidare särskilda
garantier vad avser prestanda och ljudemissioner som är förenade med vite. Betalning
sker i enlighet med betalningsplan.
Vestas Northern Europe AB tillhandahåller
mot en årlig ersättning vidare service av
de vindkraftverk som de tillhandahåller
bland annat i form av underhåll och
övervakning.
Gamesa – turbin- och serviceavtal
Gamesa Eólica S.L. ingår löpande avtal om
leverans och service av vindkraftsturbiner.
Detta åtagande omfattar även transport,
installation och test av turbinerna. Ersättning
för beställningen erläggs med en del vid
undertecknandet av avtalet och sedan
erläggs betalningen i omgångar före, under
och efter leveransen av turbinerna. Övertagandet av en hel vindkraftspark sker först
när samtliga turbiner är installerade, när
uppstartsfasen är avslutad och godkänd
provdrift har skett samt när till turbinerna
hörande datasystem fungerar korrekt.
Gamesa Eólica S.L. lämnar Bolaget en
femårig garanti. För de två första åren löper
en särskild garanti rörande turbinernas
effektkurva, den årliga tillgängligheten på
turbinerna och bullernivåer innebärande att
om i avtalet stipulerade nivåer understigs
respektive överstigs vad gäller bullernivåer
ska vite utgå. Svensk lag tillämpas på avtalet.
Gamesa Eólica S.L. tillhandahåller mot en
årlig ersättning vidare service av de vindkraftverk som de tillhandahåller bland annat i form
av underhåll och övervakning.
Kundavtal

Vingkraft Hakarp AB
Bolaget ingick den 23 maj 2013 ett överlåtelseavtal avseende 14 vindkraftverk belägna i
vindkraftsparkerna Hakarp, Kaptensberget
och Åsen. Förvärvare var MR RENT-Investment GmbH, ett dotterbolag inom koncernen
Munich Re. Transaktionen genomfördes som
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en överlåtelse av samtliga aktier i Vingkraft
Hakarp AB. Avtalet innehåller garantier som
får betraktas som sedvanliga. Anspråk måste
meddelas inom 24 månader från tillträdesdagen. I anslutning till överlåtelseavtalet ingick
Bolaget och Vingkraft Hakarp AB avtal om
förvaltningstjänster varigenom Bolaget åtar
sig att sköta produktionen och försäljningen
av el samt förvaltningen av vindkraftsparkerna
inkluderat service och underhåll av dem.
Bolaget tillåts genom avtalet att ingå avtal
med tredje part angående utförandet av
tjänsterna.
Lerkaka Vindkraft AB
Den 27 december 2012 ingick Eolus Lerkaka
Vindkraft Aktiebolag och European Wind
Investment A/S ett aktieöverlåtelseavtal
avseende samtliga aktier i bolaget Lerkaka
Vindkraft AB. Genom överlåtelseavtalet
förvärvade European Wind Investment A/S
rätten att uppföra en vindkraftspark om fem
vindkraftsturbiner med en maximal total effekt
om 10 MW. Avtalet innehåller garantier som
får betraktas som sedvanliga. Vidare
innehåller avtalet även särskilda åtaganden
från säljaren att utan begränsning i ansvaret
hålla köparen skadeslös för vissa skador,
förluster, kostnader eller brister som köparen
drabbas av på grund av att vissa i överlåtelseavtalet angivna omständigheter inträffar,
såsom att en tredje part har rätt att köpa
någon del av vindkraftsprojektet eller om
något arrendeavtal inte längre klassificeras
som ett arrendeavtal enligt svensk lag.
Stensåsa Vindkraft AB
Den 27 december 2012 ingick Eolus
Stensåsa Vindkraft Aktiebolag och European
Wind Investment A/S ett aktieöverlåtelseavtal
avseende samtliga aktier i bolaget Stensåsa
Vindkraft AB. Genom överlåtelseavtalet
förvärvade European Wind Investment A/S
rätten att uppföra en vindkraftspark om sju
vindkraftsturbiner med en maximal total
effekt om 14 MW. Avtalet innehåller garantier
som får betraktas som sedvanliga. Vidare
innehåller avtalet även särskilda åtaganden
från säljaren att utan begränsning i ansvaret
hålla köparen skadeslös för vissa skador,
förluster, kostnader eller brister som köparen drabbas av på grund av att vissa i
överlåtelseavtalet angivna omständigheter
inträffar, såsom att en tredje part har rätt att
köpa någon del av vindkraftsprojektet eller

om något arrendeavtal inte längre klassificeras som ett arrendeavtal enligt svensk
lag.
Google-avtalet
Den 9 december 2013 ingick Eolus Vindpark
Två AB såsom säljare och Tuike Finland Oy,
ett dotterbolag till Google Inc., såsom köpare
ett ”power purchase agreement” innebärande
att Tuike Finland Oy från och med början
av 2015 under minst tio år, till ett förutbestämt pris, köper all el som produceras av
29 vindkraftverk i fyra vindkraftparker: Alered,
Ramsnäs, Mungseröd och Skalleberg, vilka
ska vara färdigställda under första kvartalet
2015. Avtalet innehåller omfattande garant
iåtaganden och prestationsförpliktelser för
säljaren, samt betydande moderbolagsåtaganden för Bolaget.
Eolus Vindpark Fyra AB/Nyckeltorp
Eolus Vindpark Tre AB har den 13 december
2013 ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende
försäljning av samtliga aktier i Eolus Vindpark
Fyra AB till Svensk NaturEnergi AB. Överlåtelsen omfattar tre vindkraftverk med en
maximal total effekt om 6 MW i projekt
Nyckeltorp belägna i Skara kommun.
Vindkraftsparken överlämnades till köparen
under tredje kvartalet 2014. Avtalet innehåller
garantier som får betraktas som sedvanliga.
Sundsvall Holms-Västbyn 1:5
Malmö stad och Bolaget ingick avtal den
20 december 2013 avseende köp av ett
vindkraftverk under uppförande beläget på
fastigheten Holms-Västbyn 1:5 i Sundsvalls
kommun. Bolaget är byggherre för projektet
som förutom Malmö stads vindkraftverk
omfattar ytterligare tre vindkraftverk. Tillträde till vindkraftverket sker efter godkänd
övertagandebesiktning. Betalning för verket
erläggs löpande under uppförandet.
Mellan parterna har även ingåtts ett driftavtal
varigenom Bolaget åtar sig att utföra
drift- och förvaltningstjänster åt verksägaren
Malmö stad. Avtalet omfattar ekonomisk
administration, tekniska tjänster, arbetsmiljö
och miljö.
Atlantic
Eolus överlät den 19 januari 2015 samtliga
aktier i Eolus Vindpark Två AB (”Vindpark
Två”) till ewz Deutschland GmbH, som är ett
bolag kontrollerat av den schweiziska staden
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Zürichs elverk för en preliminär köpeskilling
på totalt cirka 95 MEUR.
Det är Vindpark Två som är part på Koncernens sida i det elleveransavtal som ingåtts
med ett bolag i Google-koncernen. Samtliga
rättigheter och skyldigheter enligt det
elleveransavtalet ingår därmed i överlåtelsen.
Google-bolaget har godkänt förvärvaren som
ägare av Vindpark Två.

preliminära köpeskillingen erhålls sker
ett likviditetstillskott på ytterligare cirka
361 MSEK.
Av de nu överlåtna verken togs sju i drift
under juli 2014, vilket innebär att driften av
dessa verk, med de intäkter för elleveranser
som de genererat, endast mycket marginellt
påverkade Koncernens omsättning och
resultat för räkenskapsåret 2013/2014.

Entreprenadavtal

I samband med uppförandet av vindkraftverket ingår Bolaget entreprenadavtal avseende
arbeten som inte omfattas av turbinleveran
törernas leverans, såsom uppförande av
fundament, vägar, kanalisation och jordning.
Betalning erläggs löpande efter färdigställda
moment. ABT 06 gäller normalt för entreprenaderna.
Serviceavtal

Vindpark Två har förvärvat 29 vindkraftverk
fördelade på fyra vindkraftsparker, som
uppförts med anledning av elleveransavtalet
med Google-bolaget. Av dessa har 19 vindkraftverk fördelade på tre vindkraftsparker
tillträtts, medan tillträde till den sista vindkraftsparken omfattande tio vindkraftverk
kommer att ske när denna är uppförd
och drifttagen. Den totala effekten för de
29 vindkraftverken uppgår till 59 MW.
Av den totala preliminära köpeskillingen om
cirka 95 MEUR har omkring 56 MEUR erlagts
i samband med tillträdet den 20 januari 2015.
Resterande del av den preliminära köpeskillingen förfaller till betalning när samtliga
vindkraftverk har tagits i drift och elleveransavtalet har trätt i kraft. Detta väntas ske
senast under första kalenderkvartalet 2015.
Slutlig köpeskilling fastställs baserat på
uppdaterade produktionsberäkningar när de
fyra vindkraftsparkerna varit i drift i minst två
år. Detta kan leda till en framtida ökning eller
minskning av köpeskillingen med högst tre
procent.
Affären ingår i Eolus löpande verksamhet,
som främst består i att projektera, uppföra
och överlåta vindkraftverk, men är samtidigt
den största affären som Eolus gjort. Skälet till
affärens storlek är att fyra vindkraftsparker,
vilka normalt skulle ha överlåtits var för sig,
i den här affären har överlåtits tillsammans
eftersom de har ett kommersiellt samband.
I samband med tillträdet har Eolus löst de
byggkreditiv som upptagits för uppförandet
av vindkraftverken, vilket minskat Koncernens
skuldsättning med 238 MSEK och gett
Koncernen ett likviditetstillskott på cirka
278 MSEK. På månadsbasis minskas
Koncernens kostnader för finansiering med
0,5 MSEK till följd av återbetalning av
byggkreditiven. När resterande del av den

Vindpark Två har inga anställda och inga
anställda i Koncernen i övrigt berörs av
överlåtelsen.

ANDRA FREKVENT
FÖREKOMMANDE AVTALSTYPER
Nedan redogörs kortfattat för vissa väsentliga
avtalstyper i Koncernen. Samtliga dessa avtal
ingås som ett led i den löpande verksamheten och saknar större betydelse för
Koncernen.

Bolaget ingår löpande serviceavtal med
Vestas Northern Europe AB avseende service
av levererade vindkraftsturbiner. Servicen
innefattar underhåll och övervakning av
turbinerna och detta sker dygnet runt. Vid fel
i en turbin ska Vestas Northern Europe AB
utföra reparationsåtgärd och tillställa Bolaget
en rapport över utfört arbete. Vestas Northern
Europe AB lämnar Bolaget en garanti
avseende den årliga tillgängligheten på
turbinerna, innebärande att om de understiger i avtalen föreskrivna nivåer kan vite utgå.

Nyttjanderättsavtal

Som ett led i uppförandet av vindkraftverk
och vindkraftsparker ingår Bolaget nyttjanderättsavtal med omkringliggande markägare
för att möjliggöra uppförande, drift och
avveckling. Avtalen ingås på omkring 35 år,
för att täcka såväl projekterings- och uppförandeperioden som vindkraftsparkens
förväntade livslängd. Markägaren erhåller
en engångsersättning för nyttjanderätten.
Arrendeavtal

Bolaget har ingått närmare två tusen
arrendeavtal med fastighetsägare till attraktiva
markområden. Arrendeavtalen ingås på
normalt 30-35 år. Vid ingåendet av arrendeavtalet utgår normalt en engångsersättning till
fastighetsägaren, som sedan även erhåller
provision av värdet på elproduktionen från
vindkraftsanläggningen belägen på fastigheten. Fastighetsägaren erhåller även i visa fall
rätt att köpa en andel av vindkraftsanläggningen. Av Bolaget krävs att Bolaget inom i
avtalet angiven tid lämnat in miljötillståndsansökan eller att Bolaget inom viss tid från
erhållet lagakraftvunnet miljötillstånd påbörjat
uppförande av vindkraftverk. Om Bolaget
inte uppfyller något av dessa villkor äger
fastighetsägaren rätt att säga upp arrende
avtalet.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH
SKILJEFÖRFARANDEN
Eolus är inte, och har inte under de senaste
tolv månaderna varit part i några rättsliga
förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive
icke avgjorda ärenden) som nyligen har haft
eller skulle kunna få betydande effekter på
Eolus finansiella ställning eller lönsamhet. Eolus
styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att någon
sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande
skulle kunna uppkomma. Det kan däremot inte
uteslutas att Bolaget kan komma att bli
inblandat i sådana tvister i framtiden.

FÖRSÄKRINGAR
Styrelsen bedömer att Eolus innehar för
branschen sedvanliga företagsförsäkringar.
Bolaget kan emellertid inte lämna några
garantier för att förluster inte uppstår eller
att krav inte framställs som går utöver vad
som täcks av nuvarande försäkringar.

MILJÖ
Uppförandet av vindkraftsanläggningar omfattas
av en rad regleringar. I vissa fall krävs tillstånd
enligt miljöbalken för uppförande av vindkraftsanläggningar. För att miljötillstånd ska
kunna erhållas krävs att den aktuella kommunen
tillstyrker ansökan. I andra fall krävs bygglov från
kommunen. Om Bolaget inte erhåller sökta
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tillstånd eller lov kan inte önskade anläggningar
uppföras. Även för redan etablerad vindkraft
gäller vissa regler, i första hand relaterade till
ljudemission samt skuggbildning. Tillsynsmyndigheten uppställer krav i tillstånd vilket bland
annat omfattar att vindkraftverk normalt inte får
påverka bostadshus med mer än 40 dBA samt
skuggbildning ej får uppgå till mer än åtta
timmar per år. Tillstånden omfattar normalt
också villkor för återställande efter att verksamheten vid en vindkraftspark har upphört.

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden
för ljud från vindkraftverk. Ljudnivån från
vindkraftverk vid bostäder bör inte vara högre
än 40 dBA, vilket också är det värde som
vanligen anges i tillståndsbeslut för vindkraftsanläggningar. I friluftsområden och i
områden med lågt bakgrundsljud bör den
inte överstiga 35 dBA. Om vindkraftverken
ger ifrån sig tydliga hörbara toner, så kallade
rena toner, bör ljudnivån vara 5 dBA lägre.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Eolus verksamhet är inte i något väsentligt
hänseende beroende av något patent eller
någon licens.

TRANSAKTIONER
MED NÄRSTÅENDE
Närståendetransaktioner

Bortsett från koncerninterna transaktioner
har följande transaktioner med närstående
genomförts under de tre senaste räkenskapsåren samt innevarande period:
Under räkenskapsåret 2011/2012 förvärvade
dåvarande styrelseledamoten Bengt
Johansson genom bolag 25 procent av ett
vindkraftverk i Bolstad Prästgård i Melleruds
kommun för 9,1 MSEK. Betalning har erlagts
enligt betalningsplan och har påverkat
verksamhetsåret 2011/2012.
Under räkenskapsåret 2012/2013 förvärvade
vice VD Hans-Christian Schulze 12,5 procent
av ett vindkraftverk i Nyvallsåsen i Nordanstigs kommun för 4,4 MSEK. Betalning har
erlagts enligt betalningsplan och har påverkat
verksamhetsåret 2011/2012.
Köparna av vindkraftverk har lämnat
förskottsbetalningar enligt betalplan. För
tidigarelagda betalningar i förhållande till
fastlagd betalplan har Eolus erlagt marknadsmässig ränta. Eolus största aktieägare
Bengt Johansson, har genom bolag under
verksamhetsåret 2012/2013 lämnat ett
kortfristigt lån om 1,8 MSEK till Bolaget.
Lånet har löpt med marknadsmässig ränta
och återbetalats den 28 augusti 2013.
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Bolaget förvärvade den 29 augusti 2013 två
vindkraftsprojekt, Vingkraft Rönnerum AB och
Linusvind AB, samt en procent av aktierna i
Eolus dotterbolag Blekinge Offshore AB av
Blekinge Offshore AB:s VD Anders Nilsson
för sammanlagt 1,5 MSEK.
Samtliga överlåtelser har skett på marknadsmässiga villkor. Villkoren för överlåtelse av andelar i vindkraftverk har i samtliga fall varit likalydande med de som gäller för de externa investerare som förvärvar övriga delar av verken.
Bortsett från ovanstående och vad som
framgår av avsnittet Ersättningar och
förmåner till styrelse och ledande befattningshavare för räkenskapsåret, har Bolaget inte
genomfört några transaktioner med närstående under de tre senaste räkenskapsåren samt
innevarande räkenskapsår.
Koncerninterna transaktioner

För räkenskapsåret 2011/2012 uppgick
koncernintern fakturering till 220 MSEK.
För räkenskapsåret 2012/2013 uppgick
koncernintern fakturering till 1,0 MSEK och
för motsvarande period 2013/2014 uppgick
koncernintern fakturering till 2,0 MSEK.
För räkenskapsåret 2011/2012 lämnades
inga koncernbidrag. För räkenskapsåret
2012/2013 uppgick lämnade koncernbidrag
till -21,3 MSEK och för motsvarande period
2013/2014 uppgick lämnade koncernbidrag
till 2,6 MSEK.
Information från tredje man

Prospektet innehåller viss information från
tredje man. Information från tredje man har i
Prospektet återgivits korrekt och såvitt Eolus
känner till och kan förvissa sig om genom
jämförelse med annan information som
offentliggjorts av berörd tredje man, har inga
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle
göra den återgivna informationen felaktig
eller missvisande.

DOKUMENT TILLGÄNGLIGA
FÖR GRANSKNING
Kopior av följande dokument finns under hela
Prospektets giltighetstid tillgängliga på
Bolagets webbplats, www.eolusvind.com och
kan under samma period granskas på Eolus
huvudkontor, Tredje Avenyen 3, Hässleholm,
på ordinarie kontorstid under vardagar:
• stiftelseurkund och bolagsordning för Eolus,
• årsredovisningar för åren 2011/2012,
2012/2013, och 2013/2014 jämte
revisionsberättelser för samma
räkenskapsår,
• Prospektet.

KONCERNSTRUKTUR
Eolus Vind AB är moderbolag i Koncernen.
Av nedanstående lista framgår samtliga direkt
och indirekt ägda dotterföretag med uppgift
om firma, organisationsnummer, samt Eolus
kapital- och röstandel. Utöver nedanstående
äger Bolaget andelar i såväl intresseföretag
som andra företag. Dessa upptas inte i
förteckningen nedan.
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Koncernföretag

Org. nr

Säte

Eolus Amnehärad AB

556738-6312
556719-3569

Blekinge Offshore AB

556761-1727

Karlshamn

Bosberget Vindkraft AB

556755-4810

Hässleholm

Ekovind AB

556343-8208

Vårgårda

10869166

Saare county, Estland

Eolus Elnät AB

556639-2477

Hässleholm

1 000

100/100

Eolus Wind Power Management AB

556912-1352

Hässleholm

500

100/100

Eolus Vind Norge AS

998127068

Stjørdal, Norge

23 000

100/100

Eolus Vindpark Ett AB

556925-8139

Hässleholm

500

100/100

Eolus Vindpark Tre AB

556935-0423

Hässleholm

500

100/100

Eolus Vindpark Fem AB

556935-0365

Hässleholm

500

100/100

556935-0373

Hässleholm

500

100/100

556935-0381

Hässleholm

500

100/100

556935-0480

Hässleholm

500

100/100

556935-0472

Hässleholm

500

100/100

556935-0506

Hässleholm

500

100/100

556935-0498

Hässleholm

500

100/100

556924-5094

Hässleholm

500

100/100

556935-0449

Hässleholm

500

100/100

556935-0431

Hässleholm

500

100/100

556935-0464

Hässleholm

500

100/100

556935-0456

Hässleholm

500

100/100

Eolus Vindpark Sjutton AB

556935-0514

Hässleholm

500

100/100

Eolus Vindpark Arton AB

556924-5144

Hässleholm

500

100/100

556924-5136

Hässleholm

500

100/100

Eolus Vindpark Tjugo AB

556924-5128

Hässleholm

500

100/100

Eolus Stensåsa Vindkraft AB

556911-5362

Hässleholm

500

100/100

Eolus Oy

2622599-6

Vasa, Finland

Kattegatt Vindkraft AB

556411-7371

Hässleholm

Amnehärad Vindkraft Aktiebolag

Baltic Wind Energy

Eolus Vindpark Sex AB
Eolus Vindpark Sju AB
Eolus Vindpark Åtta AB
Eolus Vindpark Nio AB
Eolus Vindpark Tio AB
Eolus Vindpark Elva AB
Eolus Vindpark Tolv AB
Eolus Vindpark Tretton AB
Eolus Vindpark Fjorton AB
Eolus Vindpark Femton AB
Eolus Vindpark Sexton AB

Eolus Vindpark Nitton AB

Antal andelar

Kapital/röster (%)

Hässleholm

1 000

100/100

Hässleholm

1 000

100/100

560

56/56

1 000

100/100

130 000

100/100

400

100/100

2 500

100/100

16 500

100/100

Långmarken Vindkraft AB

556773-8033

Hässleholm

1 000

100/100

Lärkeskogen Vindkraft AB

556731-4710

Hässleholm

1 000

100/100

Näset Vindkraft AB

556721-1023

Hässleholm

1 000

100/100

Eolus SIA

40103392542

Riga, Lettland

2 000

100/100

Andruves wind SIA

40103703482

Riga, Lettland

2 846

100/100

Virzas wind SIA

40103702650

Riga, Lettland

2 846

100/100

Gulbji wind SIA

40103702769

Riga, Lettland

2 846

100/100

Pienava wind SIA

40103730508

Riga, Lettland

2 846

100/100

Melderi wind SIA

40103730387

Riga, Lettland

2 846

100/100

Unas wind SIA

40103761071

Riga, Lettland

2 846

100/100

Dobele wind SIA

40103786319

Riga, Lettland

2 800

100/100

Osi wind SIA

40103806530

Riga, Lettland

2 800

100/100

Mekji wind SIA

40103800684

Riga, Lettland

2 800

100/100

Skogaryd Vindkraft AB

556773-9791

Hässleholm

1 000

100/100

Skuggetorp Vindkraft AB

556773-7993

Hässleholm

1 000

100/100

Svenska Vindbolaget AB

556759-9013

Hässleholm

1 430

100/100

Svenska Vindbolaget Vindpark ETT AB

556814-9636

Hässleholm

500

100/100

Svenska Vindbolaget Vindpark TVÅ AB

556814-9560

Hässleholm

500

100/100

Svenska Vindbolaget Vindpark TRE AB

556814-9578

Hässleholm

500

100/100

Svenska Vindbolaget Vindpark FYRA AB

556765-1830

Hässleholm

500

100/100

Eolus Vindpark Tjugoett AB

556924-5110

Hässleholm

500

100/100

   Eolus Vindpark Tjugotvå AB

556924-5102

Hässleholm

500

100/100

Vingkraft Rönnerum AB

556796-9836

Hässleholm

1 000

100/100

Ölme Vindkraft AB

556755-5965

Hässleholm

1 000

100/100

Lunnekullen Vindkraft AB

556705-3045

Hässleholm

1 000

100/100

Jung Åsa Vind AB

556879-1742

Hässleholm

192

100/100

Uddevalla Vind AB

556707-1278

Hässleholm

1 000

100/100

Linusvind AB

556832-0054

Hässleholm

50 000

100/100
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av
Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän
information. Sammanfattningen omfattar inte värdepapper som innehas av handelsbolag eller som
innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet och inte heller de särskilda reglerna för skattefri
kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av företag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på aktieägarens speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan
uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

OBEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA
I SVERIGE
Fysiska personer

Skatt på utdelning
För fysiska personer beskattas utdelning på
marknadsnoterade aktier i inkomstslaget
kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital
är 30 procent. För fysiska personer som är
obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls
normalt preliminär skatt på utdelning med
30 procent. Den preliminära skatten innehålls
av Euroclear Sweden AB eller, när det gäller
förvaltarregistrerade aktier, av den svenska
förvaltaren.
Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier säljs eller på
annat sätt avyttras kan en skattepliktig
kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust
uppstå i inkomstslaget kapital. Skattesatsen
i inkomstslaget kapital är 30 procent.
Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas
normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag och
sort beräknas gemensamt med tillämpning
av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av
marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier
är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter, förutom andelar i
investeringsfonder som endast innehåller
svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder. Kapitalförluster på marknadsnoterade
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aktier som inte kan kvittas på detta sätt
får dras av med upp till 70 procent mot
övriga inkomster i inkomstslaget kapital.
Uppkommer underskott i inkomstslaget
kapital medges skattereduktion mot
kommunal och statlig inkomstskatt samt
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent
av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 21 procent av
resterande del. Ett sådant underskott kan
inte sparas till senare beskattningsår.
Aktiebolag

För ett aktiebolag beskattas alla inkomster,
inklusive skattepliktig kapitalvinst och
utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet
med en skattesats om 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma
sätt som beskrivits ovan avseende fysiska
personer. Avdragsgilla kapitalförluster på
aktier får endast dras av mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om
vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot
kapitalvinster i bolag inom samma koncern,
under förutsättning att koncernbidragsrätt
föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust
som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas
utan begränsning i tid och kvittas mot
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och
andra delägarrätter under efterföljande
beskattningsår.

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA
AKTIEÄGARE
Skatt på utdelning
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på
aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt

svensk kupongskatt. I Sverige verkställs
avdraget för kupongskatt normalt av
Euroclear Sweden AB eller, beträffande
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.
Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen
är dock i allmänhet reducerad för aktieägare
bosatta i andra jurisdiktioner genom skatteavtal som Sverige ingått med vissa andra
länder för undvikande av dubbelbeskattning.
Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör
nedsättning av den svenska skatten till
avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället
om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade föreligger.
I de fall 30 procent kupongskatt innehållits
vid utbetalning till en person som har rätt att
beskattas enligt en lägre skattesats eller för
mycket kupongskatt annars innehållits, kan
återbetalning begäras hos Skatteverket före
utgången av det femte kalenderåret efter
utdelningen.
Kapitalvinstbeskattning
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i
Sverige och som inte bedriver verksamhet
från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av
aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål
för beskattning i sin hemviststat. Enligt en
särskild skatteregel kan emellertid fysiska
personer som är begränsat skattskyldiga i
Sverige bli föremål för svensk beskattning vid
försäljning av aktier om de vid något tillfälle
under avyttringsåret eller de tio föregående
kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av
denna regel är dock i flera fall begränsad av
skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

FINANSIELLA RAPPORTER ÖVER HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

FINANSIELLA RAPPORTER ÖVER
HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
På nästa sida följer historisk finansiell information för Bolaget avseende räkenskapsåren
2011/2012, 2012/2013 och 2013/2014.
Informationen för räkenskapsåren 2011/2012
och 2012/2013 har kompletterats i förhållande
till tidigare offentliggjord information i syfte
att anpassa den till hur årsredovisningen för
räkenskapsåret 2013/2014 utformats samt
ge tilläggsupplysningar. Justeringarna består
i ändrade rubriceringar, utvecklande infor
mation och redaktionella ändringar. Inga
totalbelopp har ändrats. Tillägget och
ändringarna påverkar, enligt Bolagets
bedömning, inte den bild av Koncernen som
skapats av tidigare offentliggjord information.
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN OCH RAPPORT ÖVRIGT TOTALRESULTAT KONCERNEN

RESULTATRÄKNING KONCERNEN
KSEK

Not

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Nettoomsättning

3

465 839

1 204 945

1 887 924

Övriga rörelseintäkter

8

21 422

61 219

2 136

487 261

1 266 164

1 890 060

Summa rörelsens intäkter

Förändring av lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande och projekt under utveckling
Kostnader för varor och projektering
Övriga externa kostnader

544 758

-198 919

352 456

-874 848

-769 826

-1 993 530

-49 299

-51 306

-47 508

Personalkostnader

5,6

-23 137

-27 209

-38 256

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

12

-32 007

-54 193

-33 593

8

-11 251

-17 991

-48 390

-445 784

-1 119 444

-1 808 821

41 477

146 720

81 239

-410

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Resultat från andelar i intresseföretag

17

123

3

Finansiella intäkter

9

7 062

1 488

827

Finansiella kostnader

9

-35 519

-12 895

-39 771

-28 334

-11 404

-39 354

13 143

135 316

41 885

-3 213

6 248

-13 626

9 930

141 564

28 259

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

10 964

143 111

30 997

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

-1 034

-1 547

-2 738

9 930

141 564

28 259

0,44

5,75

1,24

2013/2014

2012/2013

2011/2012

9 930

141 564

28 259

Poster som inte skall återföras till resultaträkningen

-

-

-

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

-

-

-

Omräkningsdifferens

-132

79

-161

Summa övrigt totalresultat

-132

79

-161

9 798

141 643

28 098

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

10 832

143 190

30 836

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

-1 034

-1 547

-2 738

9 798

141 643

28 098

Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt

Skatt

11

Årets resultat

Summa

Resultat per aktie före och efter utspädning

21

RAPPORT ÖVRIGT TOTALRESULTAT KONCERNEN
KSEK

Årets resultat

Not

Övrigt totalresultat

Årets totalresultat

Summa
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN
KSEK

Not

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

Materiella anläggningstillgångar

12

414 515

458 772

619 102

Innehav i intresseföretag

17

8 804

327

324

Uppskjutna skattefordringar

11

-

358

15 214

Övriga finansiella tillgångar

24

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

3 056

3 131

3 473

426 375

462 588

638 113

1 062 561

514 136

723 315

272 377

138 897

419 762

19, 24

14 357

19 585

96 953

24

-

4 004

-

21 977

11 138

-

40 868

25 665

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande och projekt under utveckling

18

Förskott till leverantörer
Kundfordringar
Derivatinstrument
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar

19, 24

26 525

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20, 24

19 143

7 983

8 067

24

86 499

363 612

42 703

Summa omsättningstillgångar

1 503 439

1 100 223

1 316 465

SUMMA TILLGÅNGAR

1 929 814

1 562 811

1 954 578

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

Likvida medel

KSEK

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Aktiekapital

21

Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

24 907

24 907

24 907

439 913

439 913

439 913

-216

-83

-162

Balanserat resultat

472 058

498 076

380 074

Eget kapital hänförligt till Eolus aktieägare

936 662

962 813

844 732

47

-1 971

47

936 709

960 842

844 779

282 414

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut

22, 24

177 619

133 822

Långfristiga avsättningar

23

8 586

8 551

10 079

Uppskjutna skatteskulder

11

108 791

115 528

139 134

Övriga långfristiga skulder

22

Summa långfristiga skulder

3 228

2 200

-

298 224

260 101

431 627

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut

22, 24

330 118

137 731

198 730

Leverantörsskulder

24

109 328

25 463

102 909

Derivatinstrument

24

33 359

14 080

61 601

22

-

16 010

42 967

74 625

135 426

170 334

83 800

140 668

8 753

6 169

22 828

694 881

341 868

678 172

1 929 814

1 562 811

1 954 578

Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20, 24

Förskott från kunder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

KSEK

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserat
resultat

Summa Eolus
aktieägare

24 907

439 913

-83

498 076

10 964

Not 21

Per 1 september 2013

Årets resultat
Övrigt totalresultat

-132

Summa totalresultat

-132

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt eget
kapital

962 813

-1 971

960 842

10 964

-1 034

9 930

-1 034

9 798

-132

-132

10 964

10 832

-37 361

-37 361

378

378

2 018

-

1 034

1 034

Transaktioner med aktieägare

Utdelning
Förvärv av aktier från ägare utan bestämmande inflytande
Kapitaltillskott från ägare utan bestämmande inflytande
Per 31 augusti 2014

KSEK

2 396

24 907

439 913

-215

472 057

936 662

47

936 709

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserat
resultat

Summa Eolus
aktieägare

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt eget
kapital

24 907

439 913

-162

Not 21

Per 1 september 2012

-37 361

Årets resultat

380 074

844 732

47

844 779

143 111

143 111

-1 547

141 564

-1 547

141 643

Övrigt totalresultat

79

-

79

Summa totalresultat

79

143 111

143 190

79

-24 907

-24 907

-24 907

-202

-202

-202

Transaktioner med aktieägare

Utdelning
Förvärv av aktier från ägare utan bestämmande inflytande
Förvärv av aktier, andel ägare utan bestämmande
inflytande

-1 847

Kapitaltillskott från ägare utan bestämmande inflytande
Per 31 augusti 2013

KSEK

1 376

439 913

-83

498 076

962 813

-1 971

960 842

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserat
resultat

Summa Eolus
aktieägare

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt eget
kapital

22 643

442 177

-

376 903

841 723

71

841 794

30 997

30 997

-2 738

28 259

-162

0

-162

30 997

30 835

-2 738

28 097

-24 907

-24 907

-2 919

-2 919

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

1 376

24 907

Not 21

Per 1 september 2011

-1 847

-

-162
0

0

-162

Transaktioner med aktieägare

Utdelning
Förvärv av aktier från ägare utan bestämmande inflytande
Kapitaltillskott från ägare utan bestämmande inflytande
Nyemission
Per 31 augusti 2012

56

2 264

-2 264

24 907

439 913

-24 907
-24

-2 943

2 738

2 738

47

844 779

-162

380 074

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION FÖR EOLUS VIND AB 2011/2012, 2012/2013 OCH 2013/2014
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERNEN

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERNEN
KSEK

Not

2013/2014

2012/2013

2011/2012

41 477

146 720

81 239

37 498

-16 618

87 903

78 975

130 102

169 142

Löpande verksamhet

Rörelseresultat
Justering för icke kassaflödespåverkande poster

25

Erhållen ränta

4 246

2 448

543

Erlagd ränta

-16 316

-3 492

-23 522

Betald inkomstskatt

-20 404

-31 972

-19 950

46 501

97 086

126 213

-681 891

457 675

-390 160

7 678

71 273

255 947

Ökning/Minskning av rörelseskulder

139 945

-197 940

-131 281

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-487 767

428 094

-139 281

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

Justeringar av rörelsekapital
Ökning/Minskning av lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande,
projekt under utveckling samt förskott till leverantörer
Minskning av rörelsefordringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i dotterföretag/tillgångsförvärv

321

-4 836

-8 181

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

12

-1 904

-2 646

-233 446

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

12

20 317

131 662

10 161

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

17

-8 500

-78

-

20

-

2 419

10 254

124 102

-229 047

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån

326 897

115 256

249 966

Amortering av lån

-90 713

-322 815

-20 967

1 486

1 377

2 736

-37 361

-24 907

-24 907

Kapitaltillskott
Utdelning
Betalning till ägare utan bestämmande inflytande

-25

-200

-

200 284

-231 289

206 828

Årets kassaflöde

-277 229

320 907

-161 500

Likvida medel vid årets början

363 612

42 703

204 220

116

2

-17

86 499

363 612

42 703

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET
KSEK

Nettoomsättning

Not

2013/2014

2012/2013

2011/2012

4

423 809

1 079 203

2 020 911

556 557

-203 520

322 807

10 024

1 075

2 121

990 390

876 758

2 345 839

-884 522

-735 139

-2 128 860

-34 284

-29 933

-32 003

Förändring av lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande och projekt under utveckling
Övriga rörelseintäkter

8

Summa rörelsens intäkter

Kostnader för varor och projektering
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

5,6

-22 045

-26 075

-38 398

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

12

-5 172

-5 967

-8 109

8

-6 769

-17 952

-2 408

-952 792

-815 066

-2 209 778

37 598

61 692

136 061

-4 966

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Resultat från andelar i koncernföretag

15

3 260

-13 202

Resultat från andelar i intresseföretag

17

-

-5 800

295

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

9

27

-422

1 176

Ränteintäkter och liknande poster

9

7 171

1 536

1 952

Räntekostnader och liknande poster

9

-6 606

-14 891

-18 668

3 852

-32 779

-20 211

41 450

28 913

115 850

5 673

-22 643

-8 736

47 123

6 270

107 114

-10 179

-7 447

-29 891

36 944

-1 177

77 223

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

10

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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RAPPORT ÖVRIGT TOTALRESULTAT MODERBOLAGET
KSEK

Not

2013/2014

2012/2013

2011/2012

36 944

-1 177

77 223

Poster som inte skall återföras till resultaträkningen

-

-

-

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

-

-

-

Summa övrigt totalresultat

0

0

0

36 944

-1 177

77 223

Årets resultat

Övrigt totalresultat

Årets totalresultat
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
KSEK

Not

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

12

221

221

221

Vindkraftverk

12

22 191

38 347

39 818

Inventarier

12

5 210

8 326

12 407

27 622

46 894

52 446

183 104

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

15

187 123

184 950

Andelar i intresseföretag

17

8 720

240

240

Andra långfristiga värdepappersinnehav

14

1 734

1 734

1 734

Uppskjutna skattefordringar

11

1 711

329

294

1 273

1 273

1 690

199 179

188 491

188 479

226 801

235 385

240 925

Lager av vindkraftverk

518 692

204 688

323 674

Vindkraftverk under uppförande samt projekt under utveckling

395 073

152 520

209 137

Förskott till leverantörer

267 397

138 360

424 056

1 181 162

495 568

956 867

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Varulager m m

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

9 392

18 831

96 665

Fordringar hos koncernföretag

47 302

54 897

45 160

Aktuella skattefordringar

21 599

10 899

-

Övriga kortfristiga fordringar

22 804

35 776

20 751

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

15 028

4 318

4 581

116 125

124 721

167 157

78 044

354 724

38 951

Summa omsättningstillgångar

1 375 331

975 013

1 162 975

SUMMA TILLGÅNGAR

1 602 132

1 210 398

1 403 900

Likvida medel
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KSEK

Not

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

Aktiekapital

24 907

24 907

24 907

Reservfond

22 259

22 259

22 259

47 166

47 166

47 166

Överkursfond

417 733

417 733

417 733

Balanserat resultat

115 392

153 930

101 615

36 944

-1 177

77 223

570 069

570 486

596 571

617 235

617 652

643 737

140 634

143 662

142 342

1 650

923

1 047

10 462

12 012

26 362

3 228

-

-

13 690

12 012

26 362

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

21

Fritt eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

10

Avsättningar

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut

22

Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

266 534

73 634

172 428

Förskott från kunder

22

170 334

83 800

140 668

Leverantörsskulder

107 112

23 120

96 850

Skulder till koncernföretag

239 308

186 664

14 298

-

-

15 399

8 448

4 731

22 289

37 187

64 200

128 480

828 923

436 149

590 412

1 602 132

1 210 398

1 403 900

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter

26

563 183

378 477

265 945

Ansvarsförbindelser

26

76 062

33 858

50 347
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET
KSEK

Not 21

Per 1 september 2013

Aktiekapital

Pågående
nyemission

Reservfond

Överkursfond

Balanserat resultat

Totalt eget kapital

24 907

0

22 259

417 733

152 753

617 652

Årets resultat

36 944

36 944

Summa totalresultat

36 944

36 944

Transaktioner med aktieägare

Utdelning
Per 31 augusti 2014

KSEK

Not 21

Per 1 september 2012

-37 361

-37 361

24 907

0

22 259

417 733

152 336

617 235

Aktiekapital

Pågående
nyemission

Reservfond

Överkursfond

Balanserat resultat

Totalt eget kapital

24 907

0

22 259

417 733

178 838

643 737

Årets resultat

-1 177

-1 177

Summa totalresultat

-1 177

-1 177

Transaktioner med aktieägare

Utdelning
Per 31 augusti 2013

KSEK

Per 1 september 2011

Not 21

-24 908

-24 908

24 907

0

22 259

417 733

152 753

617 652

Aktiekapital

Pågående
nyemission

Reservfond

Överkursfond

Balanserat resultat

Totalt eget kapital

22 643

2 264

22 259

417 733

185 129

650 028

Årets resultat

77 223

77 223

-79 521

-79 521

Skatt hänförlig till koncernbidrag

20 914

20 914

Summa totalresultat

18 616

18 616

-24 907

-24 907

178 838

643 737

Koncernbidrag

Transaktioner med aktieägare

Nyemission

2 264

-2 264

0

Utdelning
Per 31 augusti 2012
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24 907

0

22 259

417 733
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET
KSEK

Not

2013/2014

2012/2013

2011/2012

37 598

61 692

136 061

1 769

5 795

8 025

39 367

67 487

144 086

Löpande verksamhet

Rörelseresultat
Justering för icke kassaflödespåverkande poster

25

Erhållen ränta

3 074

1 348

4 360

-5 014

-15 946

-18 125

-20 914

-32 328

-42 599

16 513

20 561

87 722

-685 594

461 299

-350 192

19 623

53 335

160 599

Ökning/Minskning av rörelseskulder

211 366

-70 393

-136 711

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-438 092

464 802

-238 582

-9 239

-6 087

-11 738

50

859

480

-8 500

-5 800

-

20

-

545

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

Justeringar av rörelsekapital
Ökning/Minsking av lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande,
projekt under utveckling samt förskott till leverantörer
Minskning av rörelsefordringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i dotterföretag

15

Försäljning av andelar i dotterföretag
Förvärv av andelar i intresseföretag
Försäljning av andelar i intresseföretag

17

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

12

-1 234

-506

-6 752

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

12

19 800

139

116

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-

-

-7

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar

-

417

5 583

897

-10 978

-11 773

169 566

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån

22

266 000

59 000

Amortering av lån

22

-71 422

-172 144

-2 862

-

-

-28 713

Erhållna/betalda koncernbidrag
Utdelning

-37 361

-24 907

-24 907

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

157 217

-138 051

113 084

Årets kassaflöde

-279 978

315 773

-137 271

Likvida medel vid årets början

354 724

38 951

176 222

3 298

-

-

78 044

354 724

38 951

Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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NOTER

NOTER
NOT 1

ALLMÄN INFORMATION OCH VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderföretaget Eolus Vind AB, organisationsnummer 556389-3956, är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Sverige. Koncernens huvudsakliga verksamhet är att projektera
och uppföra vindkraftverk för försäljning eller förvaltning i egen regi. Adressen till huvudkontoret är Tredje Avenyen 3, Hässleholm med postadress Box 95, 281 21 Hässleholm.
Företaget är noterat vid NASDAQ OMX First North Premier.
Styrelsen har den 22 december 2014 godkänt denna historiska finansiella information
avseende Koncernen.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning
upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade
år om inget annat anges.
TILLÄMPADE REGELVERK FÖR KONCERNREDOVISNINGEN
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) utgivna av International Financial Standards Board (IASB) sådana som
de antagits av EU. Vidare har årsredovisningslagen och RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” tillämpats.
UNDERLAG FÖR UPPRÄTTANDE AV KONCERNREDOVISNINGEN
Koncernredovisningen är baserad på historiska anskaffningsvärden om inte annat anges.
Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor, vilket är moderföretagets funktionella
valuta. Om inget annat anges redovisas alla siffror i tusental svenska kronor (KSEK).
INFÖRANDET AV NYA REDOVISNINGSPRINCIPER:
Följande nya och ändrade standarder är för första gången obligatoriska för räkenskapsåret
2013/2014. Koncernen har valt att enbart kommentera standarder och tolkningar som
bedöms vara eller kunna bli relevanta för koncernen och dess verksamhet.
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter – Ändring
I IAS 1 Utformning av finansiella rapporter har införts ändringar avseende övrigt totalresultat. Den mest väsentliga förändringen i den ändrade IAS 1 är kravet att de poster som
redovisas i övrigt totalresultat ska presenteras fördelat på två grupper. Fördelningen
baseras på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen eller ej.
IFRS 13 Värdering till verkligt värde
Standarden syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre
komplexa genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa
i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar. Standarden ger vägledning
till verkligt värdevärderingar för alla slag av tillgångar och skulder, finansiella som ickefinansiella. Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas
men tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS redan kräver
eller tillåter värdering till verkligt värde. IFRS 13 har i dagsläget inte påverkat hur koncernen
beräknar verkligt värde men har påverkat de upplysningar som lämnas.

En utvärdering sker för närvarande av de standarder, tolkningar och ändringar som ska
tillämpas för räkenskapsåret 2014/2015 eller senare. Utöver nedanstående är den initiala
bedömningen att de inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.
IFRS 9 Financial Instruments: Recognition and Measurement
IFRS 9 är obligatoriskt för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare.
Standarden innebär bland annat en reduktion av antalet värderingskategorier för finansiella
tillgångar och att huvudkategorierna för redovisning är upplupet anskaffningsvärde respektive verkligt värde via årets resultat. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av en
implementering.
IFRS 10 Koncernredovisning och ändring IAS 27 Separata finansiella rapporter
IFRS 10 ersätter avsnittet i IAS 27 som behandlar upprättandet av koncernredovisning.
Reglerna avseende hur koncernredovisning ska upprättas har inte förändrats. Förändringen avser snarare hur ett företag skall gå tillväga för att avgöra om bestämmande inflytande
föreligger och således huruvida ett företag skall konsolideras. Koncernen förväntar sig inte
någon påverkan på de finansiella rapporterna.
IFRS 12 Upplysningar om innehav i andra enheter
IFRS 12 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014. Upplysningskraven
avseende dotterbolag är mer långtgående i IFRS 12 än de nuvarande.
IFRS 15 Revenue from Customer Contracts
IFRS 15 har en samlad modell för all intäktsredovisning baserad på en balansräkningsansats. Införandet kommer att innebära ett stort analysarbete i enlighet med den femstegsmodell som standarden bygger på. IFRS 15 träder i kraft den 1 januari 2017 och koncernen har ännu inte utvärderat vilka effekter införandet kommer att få.
GRUNDER FÖR KONSOLIDERING
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dess dotterföretag. De finansiella rapporterna för moderföretaget och dotterföretagen som ingår i koncernredovisningen avser
samma period och är upprättade enligt de redovisningsprinciper som gäller för koncernen.
Dotterföretag
Med dotterföretag avses företag där moderföretaget, direkt eller indirekt, innehar mer än
50 procent av rösterna eller på annat sätt innehar ett bestämmande inflytande. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten, vilket är den dag
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då moderbolaget får ett bestämmande inflytande, och ingår i koncernredovisningen till
och med tidpunkten då bestämmande inflytande upphör.
Rörelseförvärv redovisas i enlighet med förvärvsmetoden. Köpeskillingen utgörs av
verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och emitterade aktier. I köpeskillingen ingår
även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av avtalad villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår och redovisas som
övrig kostnad. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla
innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt
värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar.
Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande
samt verkligt värde på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel
av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar redovisas mellanskillnaden
direkt i rapporten över totalresultat.
Enligt vanligt förekommande praxis i branschen bedrivs ofta vindkraftsprojekt i separata bolag. Detta innebär att förvärv och avyttringar av projekt och färdiga vindkraftverk
kan görs som aktietransaktioner. Då syftet med dessa främst är att förvärva vindkraftsanläggningarna och eventuell övrig verksamhet eller administration saknas eller är av underordnad betydelse klassificeras dessa som tillgångsförvärv. De tillgångar som på detta sätt
förvärvats redovisas till verkligt värde i koncernredovisningen varvid ingen goodwill uppstår.
Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande
inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 och 50 procent av
rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas
inledningsvis till anskaffningsvärde.
Innehav utan bestämmande inflytande
Innehav utan bestämmande inflytande är den del av resultatet och nettotillgångarna i
icke helägda dotterföretag som tillkommer andra ägare än moderföretagets aktieägare.
Deras andel av resultatet ingår i årets resultat i koncernens resultaträkning och andelen
av nettotillgångarna ingår i eget kapital i koncernens rapport över finansiell ställning.
Omräkning av utländska dotterföretags bokslut
Poster i dotterföretagens balansräkningar är värderade i respektive funktionell valuta, vilken i
normalfallet är densamma som landets lokala valuta. Koncernens finansiella rapporter presenteras i svenska kronor, vilket är moderföretagets funktionella valuta. Resultat- och balansräkningarna för de utländska dotterföretagen omräknas till svenska kronor. Balansräkningarna omräknas till balansdagens kurser. Resultaträkningarna omräknas till periodens genomsnittskurser. Kursdifferenserna vid omräkning påverkar inte årets resultat utan redovisas i övrigt totalresultat i koncernredovisningen. Följande valutakurser har använts vid omräkningar:
EUR

NOK

Balansdagens kurs 2014-08-31

9,1829

1,1283

EEK

Periodens genomsnittskurs 2013/2014

8,9506

1,0845

Balansdagens kurs 2013-08-31

8,7456

1,0804

12,4314

Periodens genomsnittskurs 2012/2013

8,5448

1,1127

12,1920

Balansdagens kurs 2012-08-31

8,3439

1,1449

11,9526

Periodens genomsnittskurs 2011/2012

8,9100

1,1679

12,7059

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs, och orealiserade
kursvinster och kursförluster ingår i resultatet.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga villkor. Med närstående avses
de företag där koncernen har ett bestämmande eller betydande inflytande vad gäller de
operativa och finansiella beslut som fattas. Närståendekretsen omfattar dessutom de företag och fysiska personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande eller betydande
inflytande över koncernens finansiella och operativa beslut.
SEGMENTRAPPORTERING
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering
som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som verkställande direktören.

Eolus rörelsesegment redovisas i not 3 och utgörs av
• Projektering som innebär förprojektering, projektering, etablering och försäljning av
vindkraftsanläggningar. Här ingår också tekniska och administrativa konsulttjänster
åt vindkraftintressenter.
• Elproduktion som omfattar drift av hel- eller delägda vindkraftverk samt försäljning av
elkraft och elcertifikat som tilldelas producenter av förnybar el.
• Drift- och förvaltning som avser kompletta drift- och administrationstjänster för externa
vindkraftsanläggningar.
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KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med den indirekta metoden. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. I likvida
medel ingår kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med obetydlig
värdefluktuation och ursprunglig förfallodag inom tre månader.
INTÄKTER
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer
att tillgodogöras koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter har
upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas, exklusive mervärdesskatt. Försäljningsintäkter redovisas när följande kriterier är uppfyllda:
Försäljning av vindkraftsanläggningar
Intäkter redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till anläggningarna har övergått till köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt. Projekten genomgår delfaserna förprojektering, projektering och etablering. Etableringsfasen avslutas efter godkänd provdrift genom att anläggningen antingen
avyttras till kund eller överförs till den egna elproduktionsverksamheten. Redovisning av
resultat av försäljning sker då godkänd provdrift genomförts. Vinst eller förlust från en avyttring fastställs genom jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet
och redovisas i resultaträkningen i övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader.
Eftersom relativt få projekt befinner sig i etableringsfasen samtidigt, kan omsättning och
resultat variera kraftigt mellan enskilda kvartal. Projekteringsverksamheten finansieras
främst genom eget kapital, byggkrediter eller genom förskott från kunder.
Försäljning av el
Intäkter avseende försäljning av producerad el redovisas i den period då leverans skett.
Intäkter från försäljning av elcertifikat på konto hos Energimyndigheten redovisas i den
period då avyttring skett. Elcertifikaten redovisas i balansräkningen som immateriell
omsättningstillgång när de finns registrerade på Energimyndighetens konto och som
upplupen intäkt när de är intjänade men ännu ej registrerade.
Försäljning av tjänster
Intäkter från tjänsteuppdrag är obetydliga. Intäkter från tjänsteuppdrag på löpande räkning
intäktsförs i takt med fakturering. Intäkter från tjänsteuppdrag till fast pris intäktsförs då
arbetet väsentligen är utfört.
Ränta
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas och redovisas som finansiell intäkt.
Utdelningar
Intäkterna redovisas i resultaträkningen när aktieägarnas rätt att erhålla utbetalningen
fastställs.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation
och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas vid varje bokslutstillfälle och justeras vid behov.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader och markanläggningar
Vindkraftverk, fundament och elanläggningar
Inventarier

Antal år
20 år
20 år
5 år

NEDSKRIVNING AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Om det föreligger någon indikation på att en tillgång som skrivs av har minskat i värde
sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. Om det beräknade återvinningsvärdet
understiger det redovisade värdet görs en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet i verksamheten. Bedömningen av återvinningsvärdet görs per kassagenererande enhet vilka
är desamma som de definierade segmenten.
För vindkraftsanläggningar redovisade som anläggningstillgångar eller varulager prövas nedskrivningsbehovet vid varje kvartalsskifte genom att kalkyler utvisande återstående
förväntade kassaflöden från respektive tillgång upprättas. De viktigaste parametrarna vid
upprättandet av kalkylerna är antaganden om framtida produktion, återstående livslängd,
marknadspris på el och elcertifikat, driftkostnader och diskonteringsränta.
FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier:
• Finansiella tillgångar som kan säljas.
• Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
• Lånefordringar och kundfordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde enligt
effektivräntemetoden.

Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades.
Klassificeringen av de finansiella tillgångarna fastställs vid det första redovisningstillfället.
Alla inköp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på transaktionsdagen.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där tillgångarna
identifieras som att de kan säljas och inte heller har klassificerats i någon av de andra kategorierna. Koncernens finansiella tillgångar som kan säljas består av värdepappersinnehav.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar
som innehas för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvas
huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Derivat klassificeras alltid som att de innehas för
handel. Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas
bli reglerade inom tolv månader, annars klassificeras de som anläggningstillgångar.
Koncernens tillgångar i denna kategori består av valutaterminer. Under verksamhetsåren 2011/2012 och 2012/2013 har även flexibla terminer och Boosterterminer innehafts,
vilket ej tillåts enligt nuvarande finanspolicy. Koncernen tillämpar ej säkringsredovisning.
Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, resultatredovisas i
den period då de uppstår. Förändringar i verkligt värde på valutaderivat redovisas resultaträkningen i övriga intäkter/kostnader.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivativa finansiella tillgångar med fasta eller
fastställbara betalningar som inte noteras på en aktiv marknad.
Lånefordringar värderas inledningsvis till verkligt värde och är föremål för en regelbunden och systematisk analys med avseende på att fastställa det belopp varmed fordran
kommer att inflyta. Om en lånefordran antas vara osäker görs en reservering för skillnaden
mellan det redovisade värdet och det förväntade kassaflödet. Eventuella ränteintäkter
avseende lånefordringar inkluderas i de finansiella intäkterna.
Kundfordringar fastställs inledningsvis till verkligt värde. En reservering görs för osäkra
fordringar när det föreligger objektiva bevis för att tillgångens fulla värde inte kommer att
erhållas. Förluster hänförliga till osäkra fordringar redovisas i resultaträkningen under övriga
rörelsekostnader, se not 8.
Koncernens kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, spärrade bankmedel samt
upplupna ränteintäkter ingår i denna kategori.
Redovisning och värdering
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången
till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Utdelningsintäkter från värdepapper redovisas i resultaträkningen som en del av
Finansiella intäkter när koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts.
Nedskrivningsprinciper av finansiella tillgångar - Lånefordringar och kundfordringar
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar.
En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och
skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en
eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en ”förlusthändelse”) och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade
framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som
kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida
kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den
finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs
ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning.
FINANSIELLA SKULDER
Koncernens finansiella skulder delas in i två kategorier:
• Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
• Finansiella skulder som värderats till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen utgörs av valuta- och räntederivat. Övriga finansiella skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde, med avdrag för
uppkomna transaktionskostnader. I efterföljande perioder värderas dessa skulder till upplupet
anskaffningsvärde i enlighet med effektivräntemetoden. Eolus leverantörsskulder, upplåning
samt vissa övriga kortfristiga skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.
BERÄKNING AV VERKLIGT VÄRDE
Verkligt värde definieras som det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras antingen som verkligt värde över resultaträkningen eller tillgängliga till försäljning.
Värderingen kan ta sin utgångspunkt i någon av följande förutsättningar:
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder
(nivå 1).
• Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser antingen direkt
(dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (nivå 3).
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Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, industrigrupp, prissättningstjänst eller övervakningsmyndighet
finns lätt och regelbundet tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på armlängds avstånd. Eolus redovisar
för närvarande likvida medel som finansiella instrument tillhörande denna kategori.
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad (t.ex.
OTC-derivat) fastställs med hjälp av värderingstekniker. Härvid används i så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik
information används i så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som
krävs för värderingen är observerbara rör det sig om en nivå 2 värdering. Det verkliga värdet på onoterade värdepapper bygger på kassaflöden som diskonterats med en ränta
som baserats på marknadsränta och ett risktillägg som är specifikt för dessa onoterade
värdepapper. Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom användning av
kurser för valutaterminer på balansdagen, där det resulterande värdet diskonteras till nuvärde, det vill säga nivå 2. Eolus redovisar för närvarande alla finansiella instrument i nivå 2.
I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda instrumentet i nivå 3. Eolus redovisar för närvarande inga
finansiella instrument tillhörande denna kategori. Inga omklassificeringar mellan de olika
kategorierna har gjorts under perioden.
LAGER AV VINDKRAFTVERK OCH VINDKRAFTVERK UNDER UPPFÖRANDE
SAMT PROJEKT UNDER UTVECKLING
Lager av vindkraftverk är de vindkraftverk som är till försäljning men som är tagna i drift
och bedriver elproduktion eftersom de ej avyttrats. Dessa har värderats till så kallat justerat
anskaffningsvärde, innebärande att respektive vindkraftverks bokförda värde justeras varje
kvartal för att möta den värdeminskning som sker.
Vindkraftverk under uppförande är de vindkraftverk som är under byggnation. Projekt
under utveckling är den projektutveckling som bedrivs. Samtliga projekt som har nedlagda
kostnader om minst 10 KSEK finns med i portföljen. Vid varje kvartalsbokslut genomgås
projektportföljen och nedskrivningar sker om t ex projekt fått avslag från tillståndsmyndighet. Vindkraftverk under uppförande samt projekt under utveckling värderas till det lägsta
av nedlagda kostnader och verkligt värde.
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när koncernen har en förpliktelse, legal eller informell, till följd av
tidigare händelser och då det är sannolikt att en utbetalning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen och att dess värde går att mäta tillförlitligt. I de fall då företaget förväntar
sig att en gjord avsättning ska ersättas av utomstående, exempelvis inom ramen för ett
försäkringsavtal, redovisas denna förväntade ersättning som en separat tillgång, men först
när det är så gott som säkert att ersättningen kommer att erhållas.
Om tidsvärdet är väsentligt ska den framtida betalningen nuvärdeberäknas. Beräkningen ska göras med hjälp av en diskonteringsränta som speglar kortsiktiga marknadsförväntningar med hänsyn tagen till specifika risker kopplade till åtagandet. Ökningen av
åtagandet redovisas som en räntekostnad.
Avsättningar för återställningskostnader
Enligt miljöbalken måste finansiella garantier lämnas till säkerhet för nedmontering och
återställande av plats för vindkraftverk. De framtida kostnaderna bedöms per anläggning
med ledning av utredningar som gjorts för specifika verk. Avsättning görs med nuvärdet av
den beräknade framtida kostnaden. Avsättningen räknas löpande upp med diskonteringsräntan och uppräkningen redovisas som låneutgift (räntekostnad).
Avsättningar för omstruktureringskostnader
En avsättning för omstrukturering redovisas under den period då koncernen blir rättsligt
eller informellt bunden till planen. Avsättning får enbart göras för de utgifter som uppstår
som en direkt effekt av omstruktureringen och som är en effekt av kvarstående kontraktuella förpliktelser utan varaktig ekonomisk nytta eller som utgörs av ett vite till följd av
förpliktelsens uppsägning. Avsättningar omprövas vid varje rapportperiods slut.
EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Som eventualförpliktelser redovisas ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser,
som inte helt ligger inom Eolus kontroll, inträffar eller uteblir. Eventualförpliktelser kan även
vara ett åtagande som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld
eller avsättning på grund av att det inte är troligt att åtagandet regleras eller åtagandets
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot
sådana ersättningar. Eolus redovisar avgångsvederlag när koncernen har en befintlig legal
eller informell förpliktelse när det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera åtaganden än att så inte sker och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt.
Pensioner
Eolus pensionsåtaganden omfattas enbart av avgiftsbestämda planer. En avgiftsbestämd
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala
ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Koncernens bidrag till avgiftsbestämda pensionsplaner
belastar årets resultat det år som de är hänförliga till.
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LEASING
Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasing av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt
innehar de risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell
leasing. Finansiell leasing redovisas vid leasingperiodens början till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna. Övriga leasingavtal
klassificeras som operationell leasing. Betalningen, som görs under leasingtiden, kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Eolus har endast leasingavtal som klassificeras som operationella.
INKOMSTSKATT
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i
eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med
stor säkerhet kommer att fastställas.
Uppskjuten skatt redovisas på balansdagen i enlighet med balansräkningsmetoden
för temporära skillnader mellan tillgångars och skulders skattemässiga och redovisningsmässiga värden. Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära
differenser, däribland underskottsavdrag, i den mån det är troligt att en beskattningsbar
vinst kommer att vara tillgänglig mot vilken de avdragsgilla temporära differenserna kan
används.
BEDÖMNINGAR, UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN
När styrelsen och verkställande direktören upprättar finansiella rapporter i enlighet med
tillämpade redovisningsprinciper måste vissa uppskattningar och antaganden göras som
påverkar redovisade värdet av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där
uppskattningar och antaganden är av stor betydelse för koncernen och som kan komma
att påverka resultat- och balansräkning om de ändras beskrivs nedan:
AVSÄTTNINGAR FÖR OSÄKRA FORDRINGAR
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till det förväntade
realiserbara värdet. En uppskattning för osäkra fordringar som grundas på en objektiv
utvärdering av alla utestående belopp görs vid årsslutet. Förluster knutna till osäkra
fordringar redovisas i resultaträkningen under övriga rörelsekostnader. Se not 8.
ÅTERSTÄLLNINGSKOSTNADER
Kostnader för nedmontering och återställande bedöms per anläggning med ledning
av utredningar som gjorts för specifika verk. En utgångspunkt är ett normalvärde per
megawatt (MW) installerad effekt. Restvärdet hanteras som en avgående post i utrangeringskalkylen och har beaktats i dessa schablonbelopp. Tidsfaktorn beaktas genom
diskontering. Prisutvecklingen kan antas lika med det långsiktiga inflationsmålet 2 %,
samtidigt som en viss teknisk utveckling bör dämpa kostnadsutvecklingen. Dessa antaganden värderas löpande.
RÄTTSTVISTER
Avsättningar för tvister är uppskattningar av det framtida kassaflöde som krävs för att reglera förpliktelserna. Tvisterna avser främst kontraktuella åtaganden hänförbara till avtal
med kunder och leverantörer, men även andra typer av tvister förekommer i den normala
affärsverksamheten.
BEDÖMNING AV NYTTJANDEPERIOD FÖR MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Baserat på vunna erfarenheter och mot bakgrund av förbättrade tekniska prestanda har
styrelsen bedömt att 20 års avskrivningstid speglar den förväntade nyttjandetiden. Dessa
antaganden som ligger till grund för bedömningen omvärderas fortlöpande och hänsyn tas
också till lokala olikheter. Nyttjandeperioden bedöms för samtliga komponenter i vindkraftverk, fundament och elanläggningar, att sammanfalla varför någon ytterligare uppdelning
ej sker.
PROJEKT I SVENSKA VINDBOLAGET
Vid förvärvet av Svenska Vindbolaget AB 2011 erhölls en stor projektportfölj. Årligen
görs en genomgång av projektportföljen för att bedöma eventuellt nedskrivningbehov.
Bedömningen är att nedskrivningsbehov ej föreligger.
MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget upprättar sin historiska finansiella information enligt Årsredovisningslagen
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska
personer. RFR 2 innebär att moderbolagets historiska finansiella information för den juridiska personen skall tillämpa alla av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambanden mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras
jämfört med redovisning enligt IFRS.
Följande skillnader finns mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper:
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Vissa
finansiella tillgångar värderas i tillämpliga fall till verkligt värde i koncernredovisningen.
I moderbolagets redovisning värderas dessa till det lägsta av anskaffningsvärdet och
verkligt värde. Moderbolaget redovisar sedan 2012/2013 koncernbidrag som bokslutsdisposition i enlighet med alternativmetoden i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De
belopp som avsätts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På
grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna i moderbolaget. Istället ingår de
i beloppet för obeskattade reserver.
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NOT 2

FINANSIELL RISKHANTERING

FINANSIELL RISKHANTERING INOM EOLUS
Eolus resultat och ställning kan komma att avvika framöver, såväl positivt som negatitvt.
Koncernens övergripande riskhantering fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella
marknaderna och eftersträvar att minimera potentiellt ogynnsamma effekter på koncernens resultat. De finansiella riskerna avser bland annat påverken av förändrade räntekostnader för de krediter som löper med rörlig ränta, påverkan på inköp av vindkraftverk om
valutakurs förändras, risken i att priser på el och elcertifkat förändras, risken i att bolaget
inte har tillgång till önskad finansiering för kommande projekt samt att bolaget på kort sikt
inte har likviditet att täcka de betalningsåtaganden som finns. Riskhanteringen sköts av
ekonomifunktionen enligt en skriftlig finanspolicy som fastställs årligen av styrelsen om
det finns ändringar, annars fortsätter den att gälla enligt tidigare. De främsta riskerna för
koncernen bedöms vara ränterisk, valutarisk, energiprisrisk och refinansieringsrisk.

Kreditrisk
Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för förlust om motparten inte fullföljer sina
åtaganden. Den kommersiella kreditrisken omfattar kundernas betalningsförmåga och
hanteras genom noggrann bevakning av betalningsmoral, uppföljning av kundernas finansiella rapporter samt genom god kommunikation. Koncernens totala kreditrisk kommer
årligen att vara fördelad på ett fåtal kunder som kommer att stå för en förhållandevis stor
andel av koncernens kundfordringar. Samtliga kunder är väl genomlysta, inklusive marknadsplatserna för elhandel. Vid perioder av tillfällig överlikviditet får placering endast ske
genom inlåning hos bank som står under tillsyn av finansinspektion i nordiskt land eller
genom inlåning hos eller köp av instrument utfärdat av Riksgälden. Bindningstiden för
varje enskild placering av överskottslikviditet får uppgå till högst tre månader. Placeringar
med längre bindningstid kräver separat beslut.

MARKNADSRISK
Eolus huvudsakliga verksamhet består i att projektera vindkraftsanläggningar och sälja vindkraftsanläggningar när de är nyckelfärdiga och tagna i drift. Flertalet av marknadsriskerna är
både direkta och indirekta, eftersom även Eolus kunder får hantera riskerna och Eolus kan
därmed drabbas indirekt via minskad efterfrågan och/eller lägre försäljningspriser.

Placeringar
Koncernens kassaflöde genererat från den löpande verksamheten och från försäljning av
nyckelfärdiga drifttagna anläggningar respektive vindkraftverk från lager/anläggningstillgångar används för utveckling av nya projekt och finansieringen av den löpande verksamhteten. Överskottslikviditet ska placeras hos motparter som har hög kreditvärdighet
och därmed låg kreditrisk. Koncernens risk avseende ränteintäkter är relativt begränsad.
Givet räkenskapsåret 2013/2014, skulle en sänkning av intäktsräntan till 0 procent innebära en minskning av ränteintäkterna med cirka 3,0 MSEK.

Ränterisk
Eolus kunder lånar vanligtvis till en stor del, ofta 50-70 procent, av sina investeringar i
vindkraft. Följaktligen påverkar räntan efterfrågan på vindkraftsanläggningar.
De lån som föreligger inom koncernen är hänförliga till finansiering av vindkraftsanläggningar under uppförande samt finansiering av den vindkraftsportfölj som ägs och bedriver elproduktion. Ränta på dessa kreditfaciliteter är för närvarande rörlig. Upplåning som
görs med fastränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. Förändringar
i marknadsräntor kan få stor effekt på framtida resultat och lönsamhet eftersom den vindkraftsportfölj som ägs och bedriver elproduktion till stor del finansieras av bankkrediter.
Enligt fastställd finanspolicy ska genomsnittlig löptid för räntebindning kopplad till elproduktionen inte understiga 2,5 år. Detta uppnås genom en kombinerad sammansättning
av fasträntelån, lån med rörlig ränta och derivatintrument. Faktisk löptid avseende räntebindning uppgick per bokslutsdagen till 4 månader. Per 2014-08-31 hade koncernen
utestående räntederivat uppgående till nominellt 180 MSEK. Av dessa förfaller 90 MSEK
2020 och 90 MSEK förfaller 2023. Per bokslutsdagen omfattades 51 procent av koncernens skulder till kreditinstitut, hänförlig till elproduktionsverksamheten, av räntesäkringsinstrument. Räntebärande skulder per 2014-08-31 uppgick till 507,7 MSEK och genomsnittlig räntesats till 2,57 procent. I det fall räntenivån förändras med +/-1 procentenhet ger
det en resultateffekt om +/-5,1 MSEK. Motsvarande förändring ger en resultateffekt om
+/-14 MSEK hänförlig till marknadsvärdet på räntederivaten.
Valutarisk
Eolus valutariskexponering uppstår främst genom att en stor del av inköp av vindkraftverk
sker i Euro. Förändringar i valutakursen kan därmed påverka lönsamheten av uppförandet
av vindkraftverk. Koncernens finanspolicy anger riktlinjer för att minska negtiva effekter av
valutaförändringar. Policyn innebär att minst 75 och högst 125 procent av det prognosticerade nettoflödet inom 12 månader skall säkras genom valutaterminer eller liknande.
Beräknade flöden senare än 12 månader, men inom 24 månader, får säkras till maximalt
75 procent. För prognosticerade flöden senare än 24 månader ska säkring ej ske.
Per 2014-08-31 hade koncernen utestående valutaderivat uppgående till 11,0 MEUR.
Samtliga derivat förfaller inom 12 månader. Säkringar under året har endast avsett
EUR/SEK. Vid en förändring av EUR/SEK-kursen om 10 öre vid räkenskapsårets utgång
skulle resultatet påverkas med +/- 0,2 MSEK givet omräkning av valutakonto och aktuella
valutaterminskontrakt per 2014-08-31.
Energiprisrisk
Marknadspriset på el varierar över tiden och utveckling av priset på elcertifikat är beroende
av hur fort utbyggnaden av produktionen av förnybar el sker i förhållande till den kvotplikt
som konsumenterna har att köpa elcertifikat. Risk uppkommer i de fall elförsäljningen är
prissäkrad, vilket leder till direkt påverkan på koncernens rörelseresultat. Eolus prissäkrar
en förutbestämd andel av produktionsvolymen, vilket innebär att volym- och profilrisk
minskas. Prissäkringar sker hos ett antal av de största elhandlarna för att minimera motpartsrisken. Elcertifikaten intäktsförs i samband med produktionen av motsvarande el
och erhålls fysiskt från Energimyndigheten månaden efter intjänandet.
Det framtida avräkningspriset för el och elcertifikat är den enskilt viktigaste parametern i kundernas investeringskalkyler. Därmed påverkas Eolus verksamhet på både kort
och lång sikt av hur terminsmarknaden för el och elcertifikat utvecklas. Eolus följer marknaden noga för att kunna förstå hur marknaden fungerar och hur den hänger samman
med priset på andra energislag, konjunkturen mm. Svängningarna i elpriset påverkar
därmed koncernens potentiella kunder. De avtal och kontrakt som föreligger betraktas
inte som finansiella instrument utan avser fysisk leverans av el. Eftersom bedömningen
är att fastprisavtal inte utgör finansiella instrument sker heller ingen marknadsvärdering.

LIKVIDITET OCH REFINANSIERINGSRISK
Bolagets verksamhet finansieras förutom av eget kapital med upplåning från kreditinstitut.
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen påverkas negativt av bristande hantering
och kontroll av likvida medel och betalningsflöden.
Med refinansieringsrisk avses risk för svårigheter att erhålla finansiering för verksamhet vid en given tidpunkt. Eolus projektverksamhet består dels av att uppföra vindkraftverk
som redan har tecknat kundkontrakt, dels bygga verk för att därefter avyttras.
Bolaget arbetar löpande med att upprätta kassaflödesprognoser för koncernen.
Ledningen följer noga rullande prognoser för utvecklingen av nettoskuld/kassa och för att
att säkerställa att koncernen har tillräckligt med tillgänglig likviditet för att möta behovet i
verksamheten. När det gäller vindkraftverk som säljs driftsatta till kunder, strävar bolaget
efter att likvidmässigt matcha betalningsplanerna från kunderna med de som bolaget har
gentemot de största leverantörerna i respektive projekt.
I mars 2014 ingicks tre kreditavtal med Handelsbanken. De består i ett 18 månaders
avtal med en limit om 195 MSEK för checkräkningskredit, ett 24 månaders avtal med en
limit om 135 MSEK för finansiering av lager av idrifttagna vindkraftverkanläggningar samt
en 18 månaders byggkredit om 440 MSEK för finansiering av 29 vindkraftverk under uppförande som omfattas av det elförsäljningsavtal som Eolus tecknats med Google.
Mot bakgrund av att enskilda vindkraftsanläggningar är tillgängliga för försäljning
samt att de belånade anläggningarna som bedriver elproduktion har separat belåning
har styrelsen antagit i finanspolicyn att nya lån ska upphandlas på korta löptider. Det finns
dock tidigare krediter uppgående till 122,2 MSEK som löper på lång tid, med förfall senare
än 5 år. För att minska refinansieringsrisken sker belåningen via olika kreditinstitut.
Kortare löptidsstruktur ställer krav på högre soliditet och likviditetsberedskap.
Soliditeten ska i koncernen inte understiga 30 procent. Löpande dialog förs med kreditinstitut för att i god tid innan förfall av avtal förhandla fram nya faciliteter. För att uppnå
optimal och kostnadseffektiv tillgång till finansiering ska denna matchas med löptiden i
pågående vindkraftsprojekt.
Avseende skulder till kreditinstitut finns särskilda åtagande, sk covenants. Covenants
gällande nuvarande ingångna kreditavtal avser soliditet, räntetäckningsgrad och nettoskuld i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar. Om dessa åtaganden inte uppfylls
kan banken återkalla krediterna. Under verksamhetsåret 2013/2014 har samtliga särskilda
åtaganden till kreditinstitut uppfyllts.
De räntebärande skulderna uppgår till 507,7 (271,6) MSEK varav 177,6 (133,8) MSEK
är långfristiga. Kreditbindningstiden avseende lån uppgick vid räkenskapsårets utgång till
5 år med en genomsnittlig ränta om 2,6 procent.
KAPITALRISK
Koncernens mål avseende kapitalstruktturen är att trygga koncernens förmåga att forsätta
sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta
för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.
För att upprättahålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncerenen förändra den
utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier
eller sälja tillgångar för att minska skulderna.

2014-08-31

KONCERNEN
2013-08-31

2012-08-31

56 153

52 342

5 000

775

60 475

82 431

273 965

85 389

193 730

265 759

13 159

89 997

70 369

55 039

98 144

6 200

6 200

11 448

Mer än 5 år

107 250

78 783

184 270

4 262

5 812

14 914

Summa

507 737

271 553

481 144

276 996

85 646

198 790

Förfallostruktur lån

6 månader eller mindre
6-12 månader
1-5 år

MODERBOLAGET
2014-08-31
2013-08-31

2012-08-31
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NOTER

NOT 3

RÖRELSESEGMENT

Projektering som innebär förprojektering, projektering, etablering och försäljning av
vindkraftsanläggningar. Här ingår också tekniska och administrativa konsulttjänster åt
vindkraftsintressenter.

Drift och förvaltning som avser kompletta drift- och administrationstjänster åt ägare av
vindkraftsanläggningar.

Elproduktion som omfattar drift av hel- eller delägda vindkraftverk samt försäljning av
elkraft och elcertifikat som tilldelas producenter av förnybar el.
Projektering

Elproduktion

Drift och
förvaltning

Gemensamt,
elimineringar

Summa
koncernen

376 808

86 439

2 592

-

465 839

-

-

-

-

-

15 573

5 849

-

-

21 422

-380 272

-63 489

-2 023

-

-445 784

(-4 095)

(-27 912)

(-)

-

(-32 007)

12 109

28 799

569

-

41 477

2013/2014

-

Segmentens intäkter

Nettoomsättning externa kunder
Transaktioner mellan segment
Övriga intäkter
Kostnader
(varav avskrivningar och nedskrivningar)
Rörelseresultat

Resultat från andelar i intresseföretag

123

Ränteintäkter

7 062

Räntekostnader

-35 519

Resultat före skatt

13 143

Skatt

-3 213

Årets resultat
Segmentets tillgångar per 31 augusti 2014

I tillgångarna ingår:
Inköp av anläggningstillgångar

9 930

849 527

914 557

-

165 730

1 929 814

1 904

-

-

8 500

10 404

Projektering

Elproduktion

Drift och
förvaltning

Gemensamt,
elimineringar

Summa
koncernen

1 085 047

119 382

516

-

1 204 945

-

-

-

-

-

41 843

19 376

-

-

61 219

2012/2013
Segmentens intäkter

Nettoomsättning externa kunder
Transaktioner mellan segment
Övriga intäkter
Kostnader

-1 018 495

-100 041

-908

-

-1 119 444

(varav avskrivningar och nedskrivningar)

(-5 168)

(-49 025)

-

-

(-54 193)

Rörelseresultat

108 395

38 717

-392

-

146 720

Resultat från andelar i intresseföretag

3

Ränteintäkter

1 488

Räntekostnader

-12 895

Resultat före skatt

135 316

Skatt

6 248

Årets resultat
Segmentets tillgångar per 31 augusti 2013

I tillgångarna ingår:
Inköp av anläggningstillgångar

68

141 564

466 888

667 960

-

427 963

1 562 811

1 184

-

-

5 800

6 984
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Projektering

Elproduktion

Gemensamt,
elimineringar

Summa
koncernen

1 824 922

63 002

219 350

-

-

-

1 887 924

-

-219 350

2 121

15

-

-

-

2 136

-1 981 521
(-6 234)

-46 650

-

219 350

-1 808 821

(-27 359)

-

-

64 872

16 367

(-33 593)

-

-

81 239

2011/2012

Drift och
förvaltning

Segmentens intäkter

Nettoomsättning externa kunder
Transaktioner mellan segment
Övriga intäkter
Kostnader
(varav avskrivningar och nedskrivningar)
Rörelseresultat

Resultat från andelar i intresseföretag

-410

Ränteintäkter

827

Räntekostnader

-39 771

Resultat före skatt

41 885

Skatt

-13 626

Årets resultat

28 259

Segmentets tillgångar per 31 augusti 2012

I tillgångarna ingår:
Inköp av anläggningstillgångar

957 163

905 766

-

91 649

1 954 578

8 244

227 764

-

-

236 008

Mer än 99% av koncernens intäkter hänför sig till Sverige. Detta gäller alla ovan redovisade perioder.
För 2013/2014 står de två största kunderna för 42% av intäkterna. För 2012/2013 och 2011/2012
står ingen enskild kund för mer än 10% av koncernens intäkter.
Anläggningstillgångar

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

Sverige

407 302

441 846

618 547

Estland

19 073

20 742

19 566

Summa

426 375

462 588

638 113

NOT 4

INTÄKTER

Moderbolagets försäljning utgörs huvudsakligen av nyckelfärdiga vindkraftsprojekt. Strukturen på affärerna varierar och försäljningen kan ske av vindkraftsanläggningar som direkt
uppförs till kund eller anläggning/del av vindkraftverk som redan är drifttagen och finns i
lager, aktier i projektbolag samt projekt med färdiga tillstånd. I de fall projekt med färdiga
tillstånd säljs eller aktier i projektbolag kan separat följduppdrag bli att uppföra vindkraftverken till kund via ett entreprenadavtal. Produktion av elkraft av färdiga verk i lager utgör en
mindre del av moderbolagets intäkter. Moderbolagets hela försäljning har skett i Sverige.
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NOTER

NOT 5

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR SAMT ANTAL ANSTÄLLDA

Samtliga koncernens medarbetare i Sverige är anställda i moderbolaget.
Moderbolagets ledningsgrupp utgör också ledningsgrupp för koncernen.
2013/2014
Löner och
andra
ersättningar

Sverige - moderbolaget

2012/2013
Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

19 502

9 008

Löner och
andra
ersättningar

19 077

(2 232)
Estland

322

107

673

110

195

20 497

9 225

761

Styrelse och verkställande direktör

168
-

20 033

9 771

32 866

(2 308)

Styrelseledamöter

Koncernen och moderbolaget

Medelantal anställda

Sverige - moderbolaget

13 525
(3 260)

2012/2013

2011/2012

Pensionskostnader

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Pensionskostnader

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Pensionskostnader

2 969

355

2 757

293

4 504

932

17 528

1 880

20 497

2 235

17 276

(0)
2 015

28 362

20 033

2 328

(0)
2 308

32 866

3 260

(0)

(0)

(683)

2014-08-31

Verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare

-

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

(0)

Könsfördelningen i koncernen
för styrelseledamöter och
övriga ledande befattningshavare

71
(0)

110

(615)
Koncernen

13 454
(3 260)

67

(68)
Övriga anställda

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

(0)

(2 235)
2013/2014

32 698

(0)

(0)
Koncernen

9 594

Löner och
andra
ersättningar

(2 308)

(3)
Norge

2011/2012
Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

2013-08-31

2012-08-31

Antal på
balansdagen

Varav män

Antal på
balansdagen

Varav män

Antal på
balansdagen

Varav män

7

6

7

6

8

6

4

3

3

3

9

9

11

9

10

9

17

15

2013/2014
Medelantal
Varav män
anställda

2012/2013
Medelantal
Varav män
anställda

2011/2012
Medelantal
anställda

Varav män

34

22

37

25

57

41

Estland

2

1

1

1

1

1

Norge

1

1

2

2

-

-

37

24

40

28

58

42

Koncernen

Eolus har etablerat ett bonus- och aktiesparprogram för anställda inom bolaget. Bonus
utgår om bolaget når, av styrelsen, fastställda resultatmål. Bonusen utgår i form av kontanter och/eller aktier. I enlighet med aktiesparprogrammet kan ytterligare bonus utgå i form
av bonusaktier till den som för en del eller hela bonuslönen istället för kontant ersättning

NOT 6

ERSÄTTNING TILL STYRELSE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

VILLKOR FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER
Vid årsstämman 2014-01-25 beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla ett årligt
arvode om 250 KSEK samt övriga styrelseledamöter ett arvode om 125 KSEK vardera.
Utöver styrelsearvodet nedan och de transaktioner som redovisas i not 5 och 27 har inga
ersättningar utgått till styrelsens ledamöter. Förslag till ersättning till styrelsen framläggs av
valberedningen.
VILLKOR FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen. Under verksamhetsåret
har verkställande direktören Per Witalisson erhållit lön, pensionsförmån och bilförmån.
Pensionsåldern är 65 år. Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om
6 månader.

70

förvärvar aktier i bolaget, samt behåller dessa under tre år. Skulden avseende programmet
uppgår till oväsentliga belopp per respektive balansdag. Eftersom inga nya aktier ges ut
med anledning av programmet medför det ingen utspädning för befintliga aktieägare.

VILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
För verksamhetsåret 2013/2014 anses medlemmarna i ledningsgruppen vara ledande
befattningshavare. Året 2012/2013 ingick verkställande direktör, vice verkställande direktör
och bolagsjurist i gruppen ledande befattningshavare. Ersättningen till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören i samråd med styrelsens ordförande.
Ersättningsnivån skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och
prestation. Ersättningen består av fast lön samt skall därutöver kunna bestå av pension,
rörlig lön och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Bolagets pensionsåtaganden täcks i samtliga fall genom löpande pensionspremier. För anställda inom Eolus-koncernen utgår inget styrelsearvode. Inga avtal
om avgångsvederlag föreligger.
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Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensionskostnader

Bilförmån

Summa

Styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert

250

-

-

-

250

Ledamot Fredrik Daveby

125

-

-

-

125

Ledamot Sigrun Hjelmqvist

125

-

-

-

125

Ledamot Bengt Simmingsköld

125

-

-

-

125

Ledamot Thord Johansson

125

-

-

-

125

Ledamot Niclas Eriksson

125

-

-

-

125

Ledamot Jan Bengtsson

125

-

-

-

125

1 157

-

263

41

1 461

812

-

92

0

904

Övriga ledande befattningshavare (2 personer)

1 726

-

345

83

2 154

Summa

4 695

0

700

124

5 519

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensionskostnader

Bilförmån

Summa

Styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert

250

-

-

-

250

Ledamot Fredrik Daveby

125

-

-

-

125

Ledamot Sigrun Hjelmqvist

125

-

-

-

125

Ledamot Bengt Simmingsköld

125

-

-

-

125

Ledamot Thord Johansson

125

-

-

-

125

Ledamot Niclas Eriksson

125

-

-

-

125

Ledamot Jan Bengtsson

125

-

-

-

125

Per Witalisson, VD

909

38

182

40

1 169

Hans-Christian Schulze, vice VD

780

30

111

-

921

Övriga ledande befattningshavare (1 personer)

888

36

164

26

1 114

3 577

104

457

66

4 204

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensionskostnader

Bilförmån

Summa

Styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert

255

-

-

-

255

Ledamot Fredrik Daveby

125

-

-

-

125

Ledamot Natsue Ellesson

126

-

-

-

126

Ledamot Sigrun Hjelmqvist

126

-

-

-

126

Ledamot Bengt Johansson

134

-

-

-

134

Ledamot Bengt Simmingsköld*

555

-

-

-

555

Ledamot Ingvar Svantesson

254

-

-

-

254

Ledamot Thord Johansson

125

-

-

-

125

Ersättningar och övriga förmåner 2013/2014
Styrelsen:

Ledande befattningshavare:

Per Witalisson, VD
Hans-Christian Schulze, vice VD

Ersättningar och övriga förmåner 2012/2013
Styrelsen:

Ledande befattningshavare:

Summa

Ersättningar och övriga förmåner 2011/2012
Styrelsen:

Ledande befattningshavare:

Gustaf Ekberg, VD tom 2012-07-09*

1 955

-

728

-

2 683

Per Witalisson, VD fr o m 2012-08-21

849

-

204

20

1 073

Hans-Christer Schulze, vice VD fr o m 2012-08-21

646

-

100

-

746

Övriga ledande befattningshavare (6 personer)

3 287

-

639

63

3 989

Summa

8 437

0

1 671

83

10 191

**Var anställd i bolaget under perioden 2011-07–2012-06.
**Avgångsvederlag om 1 053 KSEK ingår i detta belopp.
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NOTER

NOT 7

ERSÄTTNING TILL REVISORER

2013/2014

KONCERNEN
2012/2013

MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

2011/2012

2011/2012

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

1 205

647

437

1 131

541

313

-

-

313

-

413
-

16

132

181

16

132

181

156

208

875

156

208

875

1 690

987

1 493

1 616

881

1 469

Revisionsuppdraget

-

-

99

-

-

-

Summa

-

-

99

-

-

-

Revisionsuppdraget

22

-

-

-

-

-

Summa

22

-

-

-

-

-

Revisionsuppdraget

2

-

-

-

-

-

Summa

2

-

-

-

-

-

Revisionsuppdraget

16

-

-

-

-

-

Summa

16

-

-

-

-

-

20

19

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

Summa

20

23

-

-

-

-

Summa

1 750

1 010

1 592

1 616

881

1 469

Summa
Grant Thornton

PWC

SA Revision AB

Assertum Audit OÜ

Revisorgruppen Tröndelag AS

Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Vid årsstämman den 25 januari 2014 beslutades välja registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år med auktoriserade revisorn Håkan
Persson som huvudansvarig samt auktoriserade revisorn Johan Thuresson som
medansvarig revisor.

72

Med revisionsuppdrag avses den lagstadgade revisionen samt arvode för revisionsrådgivning. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag avser granskning av förvaltning
och ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar och avtal som
utmynnar i rapport eller annan handling som är avsedd att vara bedömningsunderlag för
annan än rådgivaren. Övriga tjänster är de som inte kan hänföras till någon av de andra
rubrikerna.
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NOTER

NOT 8

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Övriga rörelseintäkter

2013/2014

KONCERNEN
2012/2013

MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

2011/2012

2011/2012

Valutakursvinster avsende projektverksamheten

15 573

898

1 394

4 752

909

1 379

Reavinst vid försäljning av vindkraftsanläggningar

5 244

17 360

6

5 244

48

6

237

-

-

-

-

-

-

40 701

-

-

-

-

368

2 260

736

28

118

736

21 422

61 219

2 136

10 024

1 075

2 121

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2013/2014

2012/2013

2011/2012

-6 480

-17 946

-2 307

-6 255

-17 946

-2 307

-

-

-1 459

-

-

-

Reavinst vid försäljning av mark
Verkligt värdeförändring valutaderivat
Övrigt
Summa
Övriga rörelsekostnader

Valutakursförluster avseende projektverksamheten
Realisationsförlust vid försäljning av
vindkraftsanläggningar
Realisationsresultat avseende försäljning av
anläggningstillgångar

-514

-6

-101

-514

-6

-101

-4 212

-

-44 248

-

-

-

-45

-39

-275

-

-

-

-11 251

-17 991

-48 390

-6 769

-17 952

-2 408

2013/2014

KONCERNEN
2012/2013

2011/2012

MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

2011/2012

3 248

1 048

20

2 717

963

-

-

-

657

572

193

17

-

807

27

-422

1 182

3 298

440

-

3 797

-

-

499

-

-

-

-

-

7 062

1 488

827

7 198

1 113

3 128

0

0

0

-

-

-

2013/2014

KONCERNEN
2012/2013

2011/2012

MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

2011/2012

Verkligt värdeförändring valutaderivat
Övrigt
Summa

Eolus säkrar framtida prognosticerade betalningsflöden enligt fastställd finanspolicy.
Skillnaden mellan betalkurs och terminskurs vid förfall medför valutakursvinst eller valutakursförlust som redovisas under övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

NOT 9

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Finansiella intäkter

Ränteintäkter
Lån och fordringar
Lån och fordringar till koncernföretag
Övriga finansiella intäkter
Valutakursdifferenser likvida medel
Valutakursdifferenser övriga
Finansiella intäkter totalt

varav hänförligt till balansposter värderade till verkligt värde

Finansiella kostnader

1 753

Räntekostnader
Banklån

-16 111

-17 711

-15 419

-3 775

-5 560

Lån från aktieägare

-

-21

-42

-

-21

-42

Skulder till koncernföretag

-

-

-

-2 569

-3 815

-2 833

-337

-2 507

-3 489

-262

-2 015

-4 589

-

-3 479

-7 514

-

-3 480

-7 513

Verkligt värde förändring räntederivat

-19 071

10 824

-13 307

-

-

-

Finansiella kostnader totalt

-35 519

-12 895

-39 771

-6 606

-14 891

-18 668

varav hänförligt till balansposter värderade till verkligt värde

-19 071

10 824

-13 307

-

-

-

Övriga finansiella kostnader
Valutakursdifferenser

-3 691

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION FÖR EOLUS VIND AB 2011/2012, 2012/2013 OCH 2013/2014
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NOTER

NOT 10

BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER
MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

Bokslutsdispositioner

2011/2012

Förändring periodiseringsfond

-9 544

-3 522

-12 657

Avskrivningar utöver plan

12 572

2 202

3 921

Mottagna/Lämnade koncernbidrag

2 645

-21 323

-

Summa

5 673

-22 643

-8 736

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

113 233

103 689

100 167

27 401

39 973

42 175

140 634

143 662

142 342

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder
Ackumulerade avskrivningar över plan
Summa

NOT 11

SKATTER

2013/2014

KONCERNEN
2012/2013

2011/2012

MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

Aktuell skatt på årets resultat

-10 054

-5 417

-10 681

-10 052

-6 030

-28 554

Summa aktuell skatt:

-10 054

-5 417

-10 681

-10 052

-6 030

-28 554

1 600

-11 580

-2 944

-127

-1 417

-1 337

-

23 245

-

-

-

-

Underskottsavdrag aktiverat under året

5 241

-

-

-

-

-

Summa uppskjuten skatt

6 841

11 665

-2 944

-127

-1 417

-1 337

-3 213

6 248

-13 626

-10 179

-7 447

-29 891

2013/2014

KONCERNEN
2012/2013

2011/2012

MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

2011/2012

Resultat före skatt

13 143

135 316

41 885

47 123

6 270

107 114

Skatt beräknad med gällande skattesats i Sverige

-2 892

-35 588

-11 016

-10 367

-1 649

-28 170

2011/2012

Aktuell skatt:

Uppskjuten skatt:

Uppkomst och återföring av temporära skillnader
Intäkt till följd av ändrad skattesats

Skatt

Avstämning av effektiv skattesats

Skillnad mellan svensk och utländsk skattesats
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader
Räntetillägg för periodiseringsfond
Omvärdering av uppskjuten skatt på grund av
ändrad skattesats i Sverige
Aktiverade underskottsavdrag
Ej aktiverade underskottsavdrag
Summa skattekostnad / skatteintäkt:

-

2

5

-

-

-

31

22 328

-

5 582

-

1 619

-95

-1 002

-1 291

-5 052

-5 516

-3 066

-342

-1 121

-1 324

-342

-282

-274

-

23 245

-

-

-

-

85

-

-

-

-

-

-

-1 616

-

-

-

-

-3 213

6 248

-13 626

-10 179

-7 447

-29 891

Ingen skatt avser komponenter i övrigt totalresultat eller har redovisats i eget kapital.
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KONCERNEN
2013/2014
Uppskjuten
Uppskjuten
skattefordran
skatteskuld

Fördelning av uppskjutna
skattefordringar och skatteskulder:

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

2012/2013
Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

2011/2012
Uppskjuten
Uppskjuten
skattefordran
skatteskuld

488

1 859

574

387

498

6 584

Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

7 453

2 335

3 098

3 059

16 201

8

Avsättningar

1 490

-

1 968

-

4 073

-

-

94 798

-

94 197

-

104 551
35 057

Obeskattade reserver
Lager av vindkraftverk, vindkraftverk under uppförande
samt projekt under utveckling
Aktiverade underskottsavdrag:
Summa

-

24 471

332

23 501

1 501

5 241

-

-

-

-

-

14 672

123 463

5 972

121 144

22 273

146 200

MODERBOLAGET
Fördelning av uppskjutna skattefordringar:

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Avsättningar

329

294

1 711

Summa

329

294

1 711

MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

2011/2012

2013/2014

KONCERNEN
2012/2013

2011/2012

-

358

15 214

329

294

Uppskjutna skatteskulder

-108 791

-115 528

-139 134

-

-

-

Uppskjutna skatteskulder(fordringar) netto

-108 791

-115 170

-123 920

329

294

1 711

2013/2014

KONCERNEN
2012/2013

2011/2012

MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

2011/2012

-115 170

-123 920

-118 476

294

1 711

-

-6

8

-

-

-

6 841

-11 580

-2 944

-127

-1 417

1 711

Redovisat i Rapport över
finansiell ställning/Balansräkning:

Uppskjutna skattefordringar

Förändring av uppskjutna skatter
Per 1 september

Valutakursdifferenser
Skatteintäkt/kostnad redovisad i resultaträkningen
Intäkt till följd av ändrad skattesats
Omklassificering till aktuell skatt
Förvärv av dotterbolag
Per 31 augusti

1 711

0

-

21 480

-

-

-

-

-462

-

-

162

-

-

-

-1 143

-2 508

-

-

-

-108 791

-115 170

-123 920

329

294

1 711

Koncernens underskottsavdrag uppgick per 31 augusti 2014 till 23 823 (20 787 resp. 17 271) KSEK,
allt hänförligt till Sverige. Uppskjuten skattefordran har redovisats på skattemässiga underskott
uppgående till 23 823 KSEK (0 resp. 0). Underskotten har ingen fastställd förfallotid.
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NOTER

NOT 12

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
KONCERNEN
Vindkraftverk

Inventarier

Pågående
nyanläggningar och
förskott

Total

Byggnader
och
mark

Vindkraftverk

Inventarier

Total

10 188

594 382

26 234

0

630 804

2 448

63 296

21 763

87 507

599

-

77

-

676

-

-

-

-

1 204

-

555

145

1 904

717

-

517

1 234

2013/2014
Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

Ökning genom förvärv av företag
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

MODERBOLAGET

Byggnader
och
mark

-858

-22 975

-805

-

-24 638

-632

-22 975

-452

-24 059

Omklassificeringar

909

-5 421

-433

2 385

-2 560

-

-

-

-

Valutakursdifferenser

462

429

2

55

948

-

-

-

-

12 504

566 415

25 630

2 585

607 134

2 533

40 321

21 828

64 682

Ingående ackumulerade avskrivningar

0

-140 103

-14 602

0

-154 705

0

-24 949

-13 437

-38 386

Årets avskrivningar

-

-27 912

-4 010

-

-31 922

-

-1 744

-3 343

-5 087

Avyttringar och utrangeringar

-

8 563

290

-

8 853

-

8 563

162

8 725

Omklassificeringar

-

2 491

62

-

2 553

-

-

-

-

Valutakursdifferenser

-

10

4

-

14

-

-

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-156 951

-18 256

0

-175 207

0

-18 130

-16 618

-34 748

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-2 227

-15 100

0

0

-17 327

-2 227

0

0

-2 227

-717

-

-

-

-717

-717

-

-

-717

632

-

-

-

632

632

-

-

632

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Årets nedskrivning
Årets återförda nedskrivning
Utgående ackumulerade
nedskrivningar

-2 312

-15 100

0

0

-17 412

-2 312

0

0

-2 312

Bokfört nettovärde vid årets slut

10 192

394 363

7 375

2 585

414 515

221

22 191

5 210

27 622

Byggnader
och
mark

Vindkraftverk

Inventarier

Pågående
nyanläggningar och
förskott

Total

Byggnader
och
mark

Vindkraftverk

Inventarier

Total

9 888

721 877

25 430

870

758 065

2 148

63 296

22 001

87 445

300

552

332

-

1 184

300

-

206

506

Avyttringar och utrangeringar

-

-129 350

-494

-

-129 844

-

-

-444

-444

Omklassificeringar

-

-

550

-870

-320

-

-

-

-

Valutakursdifferenser

-

1 303

416

-

1 719

-

-

-

-

10 188

594 382

26 234

0

630 804

2 448

63 296

21 763

87 507

Ingående ackumulerade avskrivningar

0

-126 947

-10 089

0

-137 036

0

-23 478

-9 594

-33 072

Årets avskrivningar

-

-33 927

-4 866

-

-38 793

-

-1 471

-4 196

-5 667

Avyttringar och utrangeringar

-

21 043

353

-

21 396

-

-

353

353

Valutakursdifferenser

-

-272

-

-

-272

-

-

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-140 103

-14 602

0

-154 705

0

-24 949

-13 437

-38 386

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-1 927

0

0

0

-1 927

-1 927

0

0

-1 927

-300

-15 100

-

-

-15 400

-300

-

-

-300

KONCERNEN

2012/2013
Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

Nyanskaffningar

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Bokfört nettovärde vid årets slut
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MODERBOLAGET

-2 227

-15 100

0

0

-17 327

-2 227

0

0

-2 227

7 961

439 179

11 632

0

458 772

221

38 347

8 326

46 894
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KONCERNEN
Vindkraftverk

Inventarier

Pågående
nyanläggningar och
förskott

Total

Byggnader
och
mark

Vindkraftverk

Inventarier

Total

9 098

507 714

17 452

1 083

535 347

2 130

63 296

15 694

81 120

-

-

1 650

-

1 650

-

-

-

-

1 410

227 764

6 834

-

236 008

18

-

6 734

6 752

2011/2012
Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

Ökning genom förvärv av företag
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Valutakursdifferenser
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

MODERBOLAGET

Byggnader
och
mark

-

-12 100

-501

-117

-12 718

-

-

-427

-427

-620

-1 501

-5

-96

-2 222

-

-

-

-

9 888

721 877

25 430

870

758 065

2 148

63 296

22 001

87 445

Ingående ackumulerade avskrivningar

0

-98 428

-6 232

0

-104 660

0

-19 239

-5 958

-25 197

Årets avskrivningar

-

-29 497

-4 078

-

-33 575

-

-4 239

-3 853

-8 092

Avyttringar och utrangeringar

-

522

217

-

739

-

-

217

217

Valutakursdifferenser

-

456

4

-

460

-

-

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-126 947

-10 089

0

-137 036

0

-23 478

-9 594

-33 072

-1 909

0

0

0

-1 909

-1 909

0

0

-1 909

-18

-

-

-

-18

-18

-

-

-18

Ingående ackumulerade
nedskrivningar

Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Bokfört nettovärde vid årets slut

-1 927

0

0

0

-1 927

-1 927

0

0

-1 927

7 961

594 930

15 341

870

619 102

221

39 818

12 407

52 446

FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR AV PROJEKT
OCH FÄRDIGA VINDKRAFTVERK
Enligt branschpraxis bedrivs ofta vindkraftsprojekt i separata bolag. Detta innebär att
vissa förvärv och försäljningar av projekt och färdiga vindkraftverk görs som aktietransaktioner.

Under verksamhetsåren 2011/2012, 2012/2013 och 2013/2014 har ett antal sådana
transaktioner genomförts. Samtliga bedöms som försäljningar respektive anskaffningar av
tillgångar och redovisas därför ej som rörelseförvärv. Tillgångar förvärvade genom aktietransaktioner värderas till verkligt värde per förvärvsdagen. I de fall som en transaktion
innehållit byte av tillgångar har såväl förvärvade som avlämnade tillgångar värderats till
verkliga värden.
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NOTER

NOT 13

ÅTAGANDEN

INVESTERINGSÅTAGANDEN
Inga ingångna avtal om anskaffningar av materiella eller immateriella anläggningstillgångar
fanns på bokslutsdagen.
LEASINGAVTAL
Koncernen har ingått leasingavtal avseende kontorslokaler, bilar och kontorsmaskiner.
Kostnaderna för dessa ingår i resultaträkningen. Leasingperioderna varierar mellan 3
månader och 3 år och de flesta av leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas
till marknadsmässiga villkor. Det vanliga är dock att avtalen avslutas.

Räkenskapsårets betalda och framtida avtalade avgifter avseende operationella leasingavtal för lokaler och utrustning uppgår till:

LOKALER
Koncernen
Moderbolaget

KSEK

UTRUSTNING
Koncernen
Moderbolaget

2013/2014

1 595

1 411

401

360

2014/2015

1 274

1 156

247

231

2015/2016

1 080

1 054

234

226

2016/2017

439

412

111

103

2017/2018

28

-

20

12

4 416

4 033

1 013

932

Summa

NOT 14

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Innehav i övriga företag

Istad Vind AB
Slättens Vind ek förening

Antal andelar

Kapital/röster (%)

2014-08-31

2013-08-31

1 666

13/13

167

167

167

645

2/2

1 567

1 567

1 567

1 734

1 734

1 734

Eget kapital

Bokfört värde

2012-08-31

Uppgift om eget kapital avser justerat eget kapital, dvs inkluderat eget kapitalandelen av obeskattade
reserver. På motsvarande sätt har årets resultat enligt denna historiska finansiella information i förekommande
fall justerats med eget kapitalandelen av årets förändring av obeskattade reserver.
Innehav i övriga företag

Org. nr.

Säte

Resultat

Istad Vind AB

556711-3633

Borgholm

39

2 374

Slättens Vind ek förening

769606-9082

Vara

1 684

101 077
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Per 1 september

Förvärv
Avyttring
Aktieägartillskott netto
Nedskrivning
Återföring av nedskrivning
Per 31 augusti
Resultat från andelar i koncernföretag

Nedskrivning
Återföring av nedskrivning
Utdelningar
Vinst vid avyttring
Förlust vid avyttring

2013/2014

2012/2013

2011/2012

184 950

183 104

176 812

9 239

7 387

11 739

-50

-3 146

-510

12 960

8 519

-

-21 975

-10 914

-4 937

1 999

-

-

187 123

184 950

183 104

2013/2014

2012/2013

2011/2012

-21 975

-10 914

-4 937

1 999

-

-

22 900

-

-

336

-

-

-

-2 288

-29

3 260

-13 202

-4 966

Dotterföretagen och dotterdotterföretagen förtecknas i tabellen nedan.
Koncernföretag

Eolus Vind Amnehärad AB

Antal andelar

Kapital/röster (%)

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

1 000

100/100

110

110

-

Amnehärad Vindkraft Aktiebolag
Blekinge Offshore AB

560

56/56

-

-

-

1 000

100/100

85

85

85

130 000

100/100

65 002

65 002

65 002

1 000

100/100

100

100

100

500

100/100

50

50

-

2 500

100/100

22

-

-

23 000

100/100

2 624

615

615

500

100/100

50

50

-

Eolus Vindpark Tre AB

500

100/100

50

50

-

Eolus Vindpark Fem AB

500

100/100

50

50

-

500

100/100

50

50

-

500

100/100

50

50

-

500

100/100

50

50

-

500

100/100

50

50

-

500

100/100

50

50

-

500

100/100

50

50

-

500

100/100

50

50

-

-

50

-

Bosberget Vindkraft AB
Ekovind AB
Baltic Wind Energy
Eolus Elnät AB
Eolus Stensåsa Vindkraft AB
Eolus Oy
Eolus Vind Norge AS
Eolus Vindpark Ett AB
Eolus Vindpark Två AB

Eolus Vindpark Sex AB
Eolus Vindpark Sju AB
Eolus Vindpark Åtta AB
Eolus Vindpark Nio AB
Eolus Vindpark Tio AB
Eolus Vindpark Elva AB
Eolus Vindpark Tolv AB
Eolus Vindpark Tretton AB
Eolus Vindpark Fjorton AB
Eolus Vindpark Femton AB
Eolus Vindpark Sexton AB
Eolus Vindpark Sjutton AB
Eolus Vindpark Arton AB
Eolus Vindpark Nitton AB
Eolus Vindpark Tjugo AB
Eolus Vindpark Tjugoett AB
Eolus Vindpark Tjugotvå AB
Eolus Wind Power Management AB (fd Eolus Lerkaka Vindkraft AB)

500

100/100

50

50

Jung Åsa Vind AB

192

100/100

192

-

-

-

-

96

Knuts Kulle Vindpark AB (fd Järmunderöd Vind AB)
Kattegatt Vindkraft AB

16 500

100/100

1 724

1 724

1 724

1 000

100/100

-

-

-

50 000

100/100

450

450

-

Långmarken Vindkraft AB

1 000

100/100

5 127

5 127

-

Lärkeskogen Vindkraft AB

1 000

100/100

93

93

93

Lunnekullen Vindkraft AB
Linusvind AB
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Näset Vindkraft AB

1 000

100/100

Rockneby Vind AB
SIA Eolus

-

-

-

-

2 195
50

2 000

100/100

25

25

25

Skogaryd Vindkraft AB

1 000

100/100

100

100

100

Skuggetorp Vindkraft AB

1 000

100/100

100

100

100

Svenska Vindbolaget AB

1 430

100/100

106 861

106 861

106 861

-

-

3 000

Vingkraft Rönnerum AB

1 000

100/100

850

850

-

Ölme Vindkraft AB

1 000

100/100

3 058

3 058

3 058

187 123

184 950

183 104

Andruves wind SIA
Virzas wind SIA
Gulbji wind SIA
Melderi wind SIA
Pienava wind SIA
Unas wind SIA
Dobele Wind SIA
Osi Wind SIA
Mekji Wind SIA

Svenska Vindbolaget Vindpark ETT AB
Svenska Vindbolaget Vindpark TVÅ AB
Svenska Vindbolaget Vindpark TRE AB
Svenska Vindbolaget Vindpark FYRA AB
Eolus Vindpark Tjugoett AB
Eolus Vindpark Tjugotvå AB
Vingkraft Hakarp AB

Bokfört värde

Koncernföretag

Eolus Vind Amnehärad AB

Org. nr.

Säte

556738-6312

Hässleholm

556719-3569

Hässleholm

Blekinge Offshore AB

556761-1727

Karlshamn

Bosberget Vindkraft AB

556755-4810

Hässleholm

Ekovind AB

556343-8208

Vårgårda

10869166

Saare county,
Estland

Amnehärad Vindkraft Aktiebolag

Baltic Wind Energy

Koncernföretag

Org. nr.

Säte

Eolus Wind Power Management AB
(fd Eolus Lerkaka Vindkraft AB)

556912-1352

Hässleholm

Jung Åsa Vind AB

556879-1742

Hässleholm

Kattegatt Vindkraft AB

556411-7371

Hässleholm

Lunnekullen Vindkraft AB

556705-3045

Hässleholm

Linusvind AB

556832-0054

Hässleholm

Långmarken Vindkraft AB

556773-8033

Hässleholm
Hässleholm

Eolus Elnät AB

556639-2477

Hässleholm

Lärkeskogen Vindkraft AB

556731-4710

Eolus Stensåsa Vindkraft AB

556911-5362

Hässleholm

Näset Vindkraft AB

556721-1023

Hässleholm

2622599-6

Vasa, Finland

SIA Eolus

40103392542

Riga, Lettland

Eolus Oy

998127068

Stjørdal, Norge

Andruves wind SIA

40103703482

Riga, Lettland

556925-8139

Hässleholm

Virzas wind SIA

40103702650

Riga, Lettland

556925-8113

Hässleholm

Gulbji wind SIA

40103702769

Riga, Lettland

Eolus Vindpark Tre AB

556935-0423

Hässleholm

Melderi wind SIA

40103730387

Riga, Lettland

Eolus Vindpark Fem AB

556935-0365

Hässleholm

Pienava wind SIA

40103730508

Riga, Lettland

556935-0373

Hässleholm

Unas wind SIA

40103761071

Riga, Lettland

556935-0381

Hässleholm

Dobele Wind SIA

40103761071

Riga, Lettland

556935-0480

Hässleholm

Osi Wind SIA

40103806530

Riga, Lettland

556935-0472

Hässleholm

Mekji Wind SIA

40103800684

Riga, Lettland

556935-0506

Hässleholm

Skogaryd Vindkraft AB

556773-9791

Hässleholm

556935-0498

Hässleholm

Skuggetorp Vindkraft AB

556773-7993

Hässleholm

556924-5094

Hässleholm

Svenska Vindbolaget AB

556759-9013

Hässleholm

556935-0449

Hässleholm

Svenska Vindbolaget Vindpark ETT AB

556814-9636

Hässleholm

556935-0431

Hässleholm

Svenska Vindbolaget Vindpark TVÅ AB

556814-9560

Hässleholm

556935-0464

Hässleholm

Svenska Vindbolaget Vindpark TRE AB

556814-9578

Hässleholm

556935-0456

Hässleholm

Svenska Vindbolaget Vindpark FYRA AB

556765-1830

Hässleholm

Eolus Vindpark Sjutton AB

556935-0514

Hässleholm

Eolus Vindpark Tjugoett AB

556924-5110

Hässleholm

Eolus Vindpark Arton AB

556924-5144

Hässleholm

556924-5102

Hässleholm

556924-5136

Hässleholm

Vingkraft Rönnerum AB

556796-9836

Hässleholm

556924-5128

Hässleholm

Ölme Vindkraft AB

556755-5965

Hässleholm

Eolus Vind Norge AS
Eolus Vindpark Ett AB
Eolus Vindpark Två AB

Eolus Vindpark Sex AB
Eolus Vindpark Sju AB
Eolus Vindpark Åtta AB
Eolus Vindpark Nio AB
Eolus Vindpark Tio AB
Eolus Vindpark Elva AB
Eolus Vindpark Tolv AB
Eolus Vindpark Tretton AB
Eolus Vindpark Fjorton AB
Eolus Vindpark Femton AB
Eolus Vindpark Sexton AB

Eolus Vindpark Nitton AB
Eolus Vindpark Tjugo AB
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FINANSIELL RISKHANTERING

Tabellen nedan visar finansiella skulders återstående kontraktstid till förfall. De belopp som
anges i tabellen är de avtalsenliga och odiskonterade kassaflödena. Samtliga valutaderivat
har negativt marknadsvärde. Totalt uppgår det negativa marknadsvärdet avseende
valutaderivaten till 208 KSEK per bokslutsdagen. Även avtalsenliga räntederivat har per
bokslutsdagen ett negativt marknadsvärde. Totalt uppgår det negativa marknadsvärdet
avseende räntederivaten till 33 151 KSEK. Därmed föreligger ingen kvittningsmöjlighet
hänförlig till derivat.
2014-08-31

Upplåning
Leverantörsskulder

<3 månader

3 månader - 1 år

1-2 år

2-5 år

>5 år

Totalt

55 566

286 686

21 666

63 730

117 052

544 700

109 328

-

-

-

-

109 328

Derivat

1 525

3 950

5 267

15 800

11 302

37 844

Övriga finansiella skulder

8 962

572

3 228

-

-

12 762

175 381

291 208

30 161

79 530

128 354

704 634

Totalt

<3 månader

3 månader - 1 år

1-2 år

2-5 år

>5 år

Totalt

Upplåning

2013-08-31

85 865

51 866

13 185

41 854

78 783

271 553

Leverantörsskulder

25 463

-

-

-

-

25 463

Derivat

-

-

-

2 971

11 109

14 080

Övriga finansiella skulder

-

6 169

-

-

2 200

8 369

111 328

58 035

13 185

44 825

92 092

319 465

Totalt

<3 månader

3 månader - 1 år

1-2 år

2-5 år

>5 år

Totalt

Upplåning

2012-08-31

175 566

23 164

24 714

73 430

184 270

481 144

Leverantörsskulder

102 909

-

-

-

-

102 909

-

-

-

-

61 601

61 601

17 993

4 836

-

-

-

22 829

296 468

28 000

24 714

73 430

245 871

668 483

Derivat
Övriga finansiella skulder
Totalt
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KONCERNEN
Org. nr.

Säte

2014-08-31
Kapital/röster
(%)

Andelar i intresseföretag

REDOVISAT VÄRDE
2014-08-31
2013-08-31

2012-08-31

Gärdslösa Drift AB

556762-4415

Borgholm

33/33

37

37

37

Isgrannatorp Drift AB

556787-6833

Kristianstad

33/33

37

37

37

Istad Wind Power Management AB

556680-5676

Borgholm

20/20

24

48

45

Kråge Vind AB

556387-1093

Kristianstad

20/20

205

205

205

Lunnekullen Vindkraft AB

556705-3045

Göteborg

-

-

-

-

Triventus AB

556627-3016

Falkenberg

40/40

8 500

-

-

8 804

327

324

2011/2012

Bokfört värde

Eolus Vind AB har under räkenskapsåret 2013/2014 avyttrat 50% av innehavet i
Istad Wind Power Management AB samt förvärvat 40% i Triventus AB.
FINANSIELL INFORMATION OM KONCERNENS INTRESSEFÖRETAG
(AVSER HELA INTRESSEFÖRETAGEN, EJ KONCERNENS ÄGARANDEL)
2013/2014

2012/2013

Rörelsens intäkter

Resultaträkning

136 904

37 365

51 448

Rörelsens kostnader

-82 202

-37 397

-51 421

54 702

-32

27

1 692

41

-52

Rörelseresultat

Finansnetto
Skatt
Periodens resultat
Balansräkning

208

-2

-2

56 602

8

-27

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

Anläggningstillgångar

16 431

2 384

2 448

Omsättningstillgångar

55 498

3 209

7 086

Summa tillgångar

71 929

5 593

9 534

Eget kapital

35 121

1 365

1 357

Avsättningar

22 262

-

-

Långfristiga skulder

1 729

345

405

Kortfristiga skulder

12 817

3 883

7 772

Summa eget kapital och skulder

71 929

5 593

9 534

Resultat från andelar i intresseföretag

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Gärdslösa Drift AB

1

1

-

Isgrannatorp Drift AB

-

-

-

-4

2

-

-

-

-

126

-

-

Triventus AB

0

-

-

Övrigt

-

-

-410

Istad Wind Power Management AB
Kråge Vind AB
Lunnekullen Vindkraft AB

Summa

-11

2

-5

Summa resultat från andelar i intresseföretag

123

3

-410

2013/2014

2012/2013

2011/2012

327

324

1 279

8 500

5 800

-

-

3

-955

-24

-

-

-

-5 800

-

8 804

327

324

Förändringar av andelar i intresseföretag
Per 1 september

Förvärv
Aktieägartillskott
Avyttring
Nedskrivning
Per 31 augusti
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MODERBOLAGET
Org. nr.

Säte

2014-08-31
Kapital/röster
(%)

Andelar i intresseföretag

REDOVISAT VÄRDE
2014-08-31
2013-08-31

2012-08-31

Istad Wind Power Management AB

556762-4415

Borgholm

20/20

20

40

40

Kråge Vind AB

556387-1093

Kristianstad

20/20

200

200

200

Lunnekullen Vindkraft AB

556705-3045

Göteborg

-

-

-

-

Triventus AB

556627-3016

Falkenberg

40/40

8 500

-

-

8 720

240

240

2013/2014

2012/2013

2011/2012

240

240

240

8 500

588

-

-20

-

-

Aktieägartillskott

-

75

-

Nedskrivning

-

-663

-

8 720

240

240

Bokfört värde
Förändringar av andelar i intresseföretag
Per 1 september

Förvärv
Avyttring

Per 31 augusti
Resultat från andelar i intresseföretag

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Realisationsresultat vid avyttring

-

-

229

Utdelning

-

-

66

Nedskrivning av aktieinnehav

-

-663

-

Nedskrivning av fordran

-

-5 137

-

Summa

0

-5 800

295

NOT 18

LAGER AV VINDKRAFTVERK SAMT VINDKRAFT UNDER UPPFÖRANDE OCH PROJEKT UNDER UTVECKLING

Koncernen

Lager av vindkraftverk
Vindkraftverk under uppförande och projekt
under utveckling
Summa

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

524 637

207 875

209 136

537 924

306 261

514 179

1 062 561

514 136

723 315

Under föregående räkenskapsår gjordes en nedskrivning av verk i lager till ett belopp om
4 600 KSEK. Nedskrivningen gjordes som en anpassning till marknadens förändrade prisnivåer.
Beloppet redovisades i resultaträkningen under posten Förändring av lager av vindkraftverk,
vindkraftverk under uppförande och projekt under utveckling. Åren 2013/2014 samt 2011/2012
gjordes ingen nedskrivning.
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KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR
2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

14 357

19 585

96 953

-

-

-

Övriga kortfristiga fordringar

26 525

40 868

25 665

Summa

40 882

60 453

122 618

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

1 148

254

5 704

536

987

1 409

Spärrade medel

19 785

19 654

-

Övriga fordringar

5 056

19 973

18 552

26 525

40 868

25 665

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

Övriga kortfristiga fordringar avser:

Fordringar avseende mervärdesskatt
Fordingar på närstående

Summa

Kreditrisken i kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna bedöms som låg. Mot bakgrund
av att kunderna representerar olika kategorier såsom kommuner, företag och privatpersoner samt
att dessa är geografiskt spridda bedöms det osannolikt att alla skulle få betalningssvårigheter vid
samma tid. Eolus har historiskt låga kundförluster och gör kreditbedömning på alla nya kunder.
Kundfordringar som är förfallna men ej nedskrivna har noggrant genomgått individuell prövning
och bedömts ej utgöra väsentlig risk för förlust.
Kreditexponering

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

Kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna

9 200

12 437

63 538

Kundfordringar förfallna men ej nedskrivna

5 348

7 339

34 485

-191

-191

-1 070

14 357

19 585

96 953

2012-08-31

Reserv för osäkra fordringar
Kundfordringar totalt

Per den 31 augusti 2014 uppgick förfallna kundfordringar där inget reserveringsbehov
bedömts föreligga till 5 348 KSEK (7 339 KSEK resp. 34 485 KSEK).
Åldersanalys av kundfordringar, förfallna men ej nedskrivna

2014-08-31

2013-08-31

<30 dagar

323

5

435

30-90 dagar

517

-8

7 149

91-180 dagar

8

3 208

1 244

>180 dagar

4 500

4 134

25 657

Summa förfallna ej nedskrivna kundfordringar

5 348

7 339

34 485

Åldersanalys av kundfordringar, förfallna och nedskrivna

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

<30 dagar

-

-

-

30-90 dagar

-

-

-

91-180 dagar

-

-

-

>180 dagar

-191

-191

-1 070

Summa förfallna och nedskrivna kundfordringar

-191

-191

-1 070

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

-191

-1 070

-4 151

Avsättning för befarade förluster

-

-

-

Bortskrivna fordringar

-

-

-400

Avsättningar för osäkra kundfordringar motsvarar ca 1% (1% resp. 1%) av de totala
kundfordringarna och har förändrats enligt följande:
Avsättning för osäkra kundfordringar

Avsättning vid årets början

Återförda outnyttjade belopp
Belopp vid årets utgång

-

879

3 481

-191

-191

-1 070

2012-08-31

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra fordringar ingår i posten
Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.
Redovisade belopp för kundfordringar per valuta

2014-08-31

2013-08-31

SEK

13 893

19 413

82 259

EUR

349

172

14 694

19 585

96 953

NOK

115

Summa KSEK

14 357

De 10 största kunderna representerar 96% (98% resp. 57%) av koncernens totala
kundfordringar. Ingen enskild kund står för mer än 57% (42% resp. 13%).
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PERIODISERINGSPOSTER
KONCERNEN

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2013-08-31

2012-08-31

2014-08-31

2013-08-31

158

79

114

158

79

114

11 250

2 208

1 112

9 798

1 290

1 037

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

7 735

5 696

6 841

5 072

2 949

3 430

7 983

8 067

15 028

4 318

4 581

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

6 702

6 207

9 944

6 480

6 207

9 944

32 928

60 817

115 444

28 242

53 261

111 746

3 337

7 601

10 038

2 465

4 732

6 790

42 967

74 625

135 426

37 187

64 200

128 480

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

Upplupna löne- och personalkostnader
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
avseende projekt
Övriga upplupna kostnader
Summa

NOT 21

2012-08-31

19 143

Summa
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

MODERBOLAGET

2014-08-31

AKTIEKAPITAL OCH RESULTAT PER AKTIE

Upplysning om antal aktier

Antal emitterade och fullt betalda aktier
A-aktier (röstvärde 1) kvotvärde 1 kr

1 285 625

1 285 625

1 285 625

B-aktier (röstvärde 1/10) kvotvärde 1 kr

23 621 375

23 621 375

23 621 375

Antal emitterade och fullt betalda aktier

24 907 000

24 907 000

24 907 000

Specifikationen över förändring i eget kapital återfinns i Rapport över förändring
eget kapital koncernen. Reserver utgörs av valutakursdifferenser vid omräkning
av utländska dotterbolags finansiella rapporter.
I moderföretaget finns inga potentiella stamaktier varför resultat per aktie är
detsamma före och efter utspädning för de redovisade åren.
KONCERNEN
Resultat per aktie före och efter utspädning

Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare
Vägt genomsnitt antal utestående stamaktier
Resultat per aktie före och efter utspädning

2013/2014

2012/2013

10 964

143 111

2011/2012

30 997

24 907 000

24 907 000

24 907 000

0,44

5,75

1,24
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UPPLÅNING

2014-08-31

KONCERNEN
2013-08-31

2012-08-31

4 000

4 000

5 000

-

-

-

Banklån (rörlig ränta)

173 619

129 822

277 414

10 462

12 012

26 362

Summa långfristig upplåning

177 619

133 822

282 414

10 462

12 012

26 362

Banklån (rörlig ränta)

330 118

137 731

198 730

266 534

73 634

172 428

Summa kortfristiga skulder

330 118

137 731

198 730

266 534

73 634

172 428

Summa upplåning

507 737

271 553

481 144

276 996

85 646

198 790

2014-08-31

KONCERNEN
2013-08-31

2012-08-31

MODERBOLAGET
2014-08-31
2013-08-31

2012-08-31

503 737

267 553

476 144

276 996

60 475

82 431

-

-

-

-

13 159

89 997

4 000

4 000

5 000

-

6 200

11 448

-

-

-

-

5 812

14 914

507 737

271 553

481 144

276 996

85 646

198 790

Långfristig upplåning till kreditinstitut

Banklån (fast ränta)

MODERBOLAGET
2014-08-31
2013-08-31

2012-08-31

Kortfristig upplåning

För information om ställda säkerheter för upptagna lån, se not 26.

BANKLÅN
Koncernens och moderbolagets exponering, avseende lån, för ränteförändringar och när det gäller omförhandlingar av räntor är följande:

6 månader eller mindre
6-12 månader
1-5 år
Mer än 5 år
Summa
Upplåning fördelad per valuta

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

SEK

503 896

266 910

475 517

276 996

85 646

198 790

EUR

3 841

4 643

5 627

-

-

-

507 737

271 553

481 144

276 996

85 646

198 790

2014-08-31

KONCERNEN
2013-08-31

2012-08-31

MODERBOLAGET
2014-08-31
2013-08-31

2012-08-31

195 000

100 000

151 000

195 000

100 000

150 000

1 688

-

89 141

1 688

-

88 566

2014-08-31

KONCERNEN
2013-08-31

2012-08-31

MODERBOLAGET
2014-08-31
2013-08-31

2012-08-31

73 597

57 239

98 144

9 428

6 200

11 448

Mer än 5 år

107 250

78 783

184 270

4 262

5 812

14 914

Summa

180 847

136 022

282 414

13 690

12 012

26 362

Summa
CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljat belopp
Utnyttjad kredit ingår i kortfristig upplåning och uppgår till

Avseende skulder till kreditinstitut finns särskilda åtaganden, s.k. covenants. Om dessa
åtaganden inte uppfylls kan kreditgivaren återkalla krediten. Under verksamhetsåret 2013/2014
har samtliga åtaganden uppfyllts.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernens och moderbolagets långfristiga skulder. Förfallotider enligt nedan:

1-5 år
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AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN

Per 1 september 2013

Återställningskostnader vid
utrangering av vindkraftverk

Arrendeutgifter

Summa

7 628

923

8 551

Redovisat i resultaträkningen
tillkommande avsättningar, ränta
återförda belopp avseende avyttrade verk

366

-

366

-335

-

-335

utnyttjat under året

-

-9

-9

Valutakursdifferenser

13

-

13

Per 31 augusti 2014

7 672

914

8 586

Återställningskostnader vid
utrangering av vindkraftverk

Arrendeutgifter

Summa

9 032

1 047

10 079

Per 1 september 2012

Redovisat i resultaträkningen
tillkommande avsättningar, ränta
återförda belopp avseende avyttrade verk

253

-

253

-1 668

-

-1 668
-124

utnyttjat under året

-

-124

Valutakursdifferenser

11

-

11

Per 31 augusti 2013

7 628

923

8 551

Återställningskostnader vid
utrangering av vindkraftverk

Arrendeutgifter

Summa

6 863

1 238

8 101

2 220

-

2 220

-51

-

-51

-

-191

-191

Per 1 september 2011

Redovisat i resultaträkningen
tillkommande avsättningar, ränta
återförda belopp avseende avyttrade verk
utnyttjat under året
Valutakursdifferenser

-

-

-

Per 31 augusti 2012

9 032

1 047

10 079

ÅTAGANDE OM ÅTERSTÄLLNING
Enligt miljöbalken måste finansiella garantier lämnas till säkerhet för nedmontering och
återställande av plats för vindkraftverk. Kostnader för nedmontering och återställande
bedöms per anläggning med ledning av utredningar som gjorts för speciella verk. En
utgångspunkt är ett normalvärde på 250 KSEK per megawatt (MW) installerad effekt
för ståltorn. Om verket är uppfört i betong tillkommer ca 100 KSEK/MW. Beloppen
gäller i kostnadsläget per 2011-09-01. Restvärdet hanteras som en avgående post i
utrangeringskalkylen och har beaktats i dessa schablonbelopp. Tidsfaktorn beaktas
genom diskontering. Prisutvecklingen kan antas lika med det långsiktiga inflationsmålet
2 procent, samtidigt som en viss teknisk utveckling bör dämpa kostnadsutvecklingen.
Avsättning görs med nuvärdet av den beräknade framtida kostnaden. Avsättningen
räknas enligt IAS 37 punkt 60 löpande upp med diskonteringsräntan och uppräkningen
redovisas som låneutgift (räntekostnad).

ÅTAGANDE OM FRAMTIDA ARRENDEN
Avsättningen avser åtagande att erlägga framtida arrenden för verk som försålts.
MODERBOLAGET
Moderbolagets avsättningar per 31 augusti 2014 avser 736 återställningskostnader och
914 arrendeutgifter, totalt 1 650. Avsättningarna de föregående bokslutstillfällena avser
enbart arrendeutgifter.
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FINANSIELLA INSTRUMENT – UPPLYSNINGAR OM VERKLIGT VÄRDE PER KLASS

KONCERNEN
2014-08-31

Redovisat värde

Verkligt värde

Nivå

3 056

3 056

2

Likvida medel

86 499

86 499

2

Kundfordringar

14 357

14 357

2

1 975

1 975

2

19 784

19 784

2

375

375

2

Tillgångar i balansräkningen
Finansiella tillgångar som kan säljas

Övriga finansiella tillgångar
Lånefordringar och kundfordringar

Övriga kortfristiga fordringar
Spärrade bankmedel
Upplupna ränteintäkter
Skulder i balansräkningen
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatskulder

Valutaterminer

208

208

2

Ränteswappar

33 151

33 151

2

Räntebärande skulder

507 737

507 737

2

Leverantörsskulder

109 328

109 328

2

10 614

10 614

2

2 148

2 148

2

Redovisat värde

Verkligt värde

Nivå

3 131

3 131

2

4 004

4 004

2

Likvida medel

363 612

363 612

2

Kundfordringar

19 585

19 585

2

Övriga kortfristiga fordringar

17 067

17 067

2

Spärrade bankmedel

19 654

19 654

2

56

56

2

14 080

14 080

2

Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Övriga skulder
Upplupna räntekostnader
2013-08-31
Tillgångar i balansräkningen
Finansiella tillgångar som kan säljas

Övriga finansiella tillgångar
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Valutaderivat
Lånefordringar och kundfordringar

Upplupna ränteintäkter
Skulder i balansräkningen
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatskulder

Ränteswappar
Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Räntebärande skulder

271 553

271 553

2

Leverantörsskulder

25 463

25 463

2

Övriga skulder

19 944

19 944

2

5 090

5 090

2

Upplupna räntekostnader
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2012-08-31

Redovisat värde

Verkligt värde

Nivå

3 473

3 473

2

Likvida medel

42 703

42 703

2

Kundfordringar

96 953

96 953

2

Övriga kortfristiga fordringar

25 665

25 665

2

1

1

2

557

557

2

Valutaterminer

36 697

36 697

2

Ränteswappar

24 904

24 904

2

Räntebärande skulder

481 144

481 144

2

Leverantörsskulder

102 909

102 909

2

22 831

22 831

2

1 818

1 818

2

Tillgångar i balansräkningen
Finansiella tillgångar som kan säljas

Övriga finansiella tillgångar
Lånefordringar och kundfordringar

Spärrade bankmedel
Upplupna ränteintäkter
Skulder i balansräkningen
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatskulder

Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Övriga skulder
Upplupna räntekostnader

DERIVATINSTRUMENT
Eolus tillämpar inte säkringsredovisning. Derivatinstrument för hantering av valuta- och
ränterisk redovisas som omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder och klassificeras
som innehav för handel. Värdeförändringar i valutaderivat redovisas i resultaträkningen
som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader. Värdeförändringar i räntederivat
redovisas i finansnettot.

Övriga finansiella tillgångar och skulder
För kundfordringar, övriga fordringar/skulder, upplupna intäkter och kostnader,
leverantörsskulder samt förskott från kunder med en kvarvarande löptid på mindre
än 6 månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde.
Likvida medel
I likvida medel ingår kassa och bank.

BESKRIVNING AV VERKLIGT VÄRDE
Räntebärande skulder
Verkligt värde för räntebärande skulder beräknas genom en diskontering av framtida
kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta.
Derivat
Valutaterminer värderas till verkligt värde genom en diskontering av skillnaden mellan
den avtalade terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för
den återstående kontraktsperioden. Det verkliga värdet för ränteswappar baseras på en
diskontering av beräknade framtida kassaflöden enligt kontraktets villkor och förfallodagar
med utgångspunkt i marknadsräntan.
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AVSTÄMNING MELLAN RESULTAT FÖRE SKATT OCH NETTOKASSAFLÖDE

Ej kassaflödespåverkande poster

Avskrivning och nedskrivning av materiella
anläggningstillgångar
Orealiserade valutakursdifferenser
Realisationsvinster från avyttringar av
anläggningstillgångar
Förändringar i avsättningar
Värdering derivat till verkligt värde

KONCERNEN
2012/2013

2011/2012

32 007

54 193

33 593

5 172

5 967

8 109

3 191

-21 378

-6 275

-

-

-

-5 157

-23 624

-1 331

-4 130

-48

107

35

245

-469

727

-124

-191

57 554

-

-

-

2013/2014

MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

2011/2012

4 212

-40 701

Realisationsresultat och uppskjuten likvid vid avyttring av
dotterbolag

-

6 451

-

-

-

-

Effekt av bytesaffärer

-

8 196

4 831

-

-

-

3 210

-

-

-

-

-

37 498

-16 618

87 903

1 769

5 795

8 025

MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

2011/2012

Övrigt
Summa

NOT 26

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER/ANSVARSFÖRBINDELSER

2013/2014

KONCERNEN
2012/2013

2011/2012

Företagsinteckningar

553 000

354 000

262 000

530 000

330 000

236 000

Säkerhetsöverlåtna vindkraftverk och arrenden

365 982

281 163

395 913

13 398

28 823

29 945

19 785

19 654

1

19 785

19 654

-

54

54

54

-

-

-

938 821

654 871

657 968

563 183

378 477

265 945

MODERBOLAGET
2013/2014
2012/2013

2011/2012

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Spärrade bankmedel
Aktier i intresseföretag
Summa

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Koncernen har eventualförpliktelser avseende rättsliga anspråk som uppkommit i
den normala affärsverksamheten. Några väsentliga skulder utöver de avsättningar
som gjorts (not 23) förväntas ej uppkomma med anledning av dessa.

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse till förmån för dotterföretag

76 062

33 858

50 347

Summa

76 062

33 858

50 347
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

ÄGARSTRUKTUR PER 31 AUGUSTI 2014
Antal A-aktier

Antal B-aktier

Bengt Johansson, genom bolag

507 900

1 862 869

9,5

19,0

Hans-Göran Stennert, direkt och genom SEB Private Bank S.A.

380 100

518 984

3,6

11,8

Åke Johansson

Största aktieägare

Andel av
kapitalet (%)

Andel av röster
(%)

175 200

567 200

3,0

6,4

SEB för kunders räkning

0

1 090 000

4,4

3,0

Niclas Eriksson, genom kapitalförsäkring

0

900 000

3,6

2,5

48 800

385 175

1,7

2,4

SIX SIS AG

0

797 119

3,2

2,2

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

0

772 166

3,1

2,1

FT ISE Global Wind Energy Fund

0

645 062

2,6

1,8

Ingvar Svantesson

43 750

200 175

1,0

1,7

Övriga aktieägare

129 875

15 882 625

64,3

47,1

1 285 625

23 621 375

100,0

100,0

Länsförsäkring Kronoberg

Totalt
Lån från och utlåning till närstående parter

2014-08-31

2013-08-31

2012-08-31

Skuld till närstående

-

1 500

435

Räntekostnad

-

21

42

Fordran på närstående

-

928

1 701

Försäljning till och inköp från närstående parter

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Försäljning till närstående

-

4 350

2 375

Inköp från närstående

-

1 500

-

FÖRSÄLJNING TILL OCH INKÖP FRÅN NÄRSTÅENDE
Styrelseledamoten Bengt Johansson förvärvade under verksamhetsåret 2011/2012
25 procent av ett vindkraftverk genom Domneåns Kraftaktiebolag. Under verksamhetsåret 2012/2013 förvärvade vice VD Hans-Christian Schulze 12,5 procent av ett vind
kraftverk. Överlåtelserna var på likalydande villkor som gällde för de externa investerare
som förvärvat övriga delar av verken, således marknadsmässiga villkor. Eolus Vind AB
förvärvade per 2013-08-29 samtliga aktier i två bolag innehållande vindkraftprojekt under
utveckling samt 1 procent av aktierna i Blekinge Offshore AB från Vingkraft AB, ett bolag
ägt av Anders Nilsson VD i Blekinge Offshore AB. Även dessa transaktioner skedde på
armlängds avstånd, det vill säga på marknadsmässiga villkor.
LÅN FRÅN OCH UTLÅNING TILL NÄRSTÅENDE PARTER
Köparna av vindkraftverk har lämnat förskottsbetalningar enligt betalplan. För tidigarelagda betalningar i förhållande till fastlagd betalplan har Eolus erlagt marknadsmässig ränta.
Styrelseledamoten Bengt Johansson har även genom Domneåns Kraftaktiebolag under
verksamhetsåret 2012/2013 lämnat ett kortfristigt lån till Eolus Vind AB. Lånet har löpt
med marknadsmässig ränta och återbetalats före bokslutsdagen. Blekinge Offshore
AB hade per 2012-08-31 respektive 2013-08-31 fordringar mot Vingkraft AB avseende
aktieägartillskott. Dessa fordringar har reglerats.

NOT 28

Eolus har inte lämnat garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöter eller andra ledande befattningshavare. Ingen av styrelseledamöterna eller de
övriga ledande befattningshavarna har under 2013/2014, 2012/2013 eller 2011/2012
haft några direkta eller indirekta affärstransaktioner med koncernen utöver vad som
redogjorts för ovan samt de ersättningar som framgår av not 6.
MODERBOLAGETS TRANSAKTIONER MED ÖVRIGA KONCERNFÖRETAG
Av moderbolagets försäljning avser 0,2 (0,1 resp. 12,2) procent koncernintern fakturering.
I moderbolagets rörelsekostnader ingår koncerninterna inköp med endast obetydliga
belopp.
   Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för
prissättning som vid transaktioner med externa partners.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

I september tecknade Eolus avtal med Region Skåne om försäljning av sex vindkraftverk
av modell Vestas V126 3,3 MW som ska uppföras i vindpark Fröreda i Hultsfreds kommun
under hösten 2015. Avtalet föregicks av den hittills största svenska offentliga upphandlingen av vindkraft där Eolus lämnade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.
   I september beställde Eolus sju vindkraftverk av Vestas av modell V126 V3,3 för uppförande i vindpark Fröreda under hösten 2015.
   Under september och oktober har ytterligare två av de vindparker som ingår i det
elköpsavtal som Eolus tecknat med Google tagits i drift. I Alered i Falkenbergs kommun
har fyra Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk etablerats och i Mungseröd i Tanums kommun
har åtta Vestas V100 2,0 MW etablerats.					
   I november 2014 beviljades Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tillstånd för
Eolus norska projekt Øyfjellet. Projektet omfattar 330 MW fördelat på 80-110 vindkraftverk
beroende på val av turbin och är Eolus hittills största landbaserade projekt.
   I december 2014 tecknade Eolus avtal om att sälja ett vindkraftverk till Sundbybergs
stad efter att ha lämnat det vinnande anbudet i en offentlig upphandling. Avtalet innebär
att Sundbybergs stad köper det sjunde och sista verket av modell Vestas V126 som kommer att uppföras i vindpark Fröreda under hösten 2015.
   I december 2014 avyttrade Eolus de idrifttagna vindparkerna Strömmestad bestående av två Vestas V100 och Klemedstorp bestående av två Enercon E82. Samtidigt tecknade kunden ett treårigt avtal med Eolus om fullständiga drift- och förvaltningstjänster.

I december 2014 tecknade Eolus avtal med KumBro AB om försäljning av tre vindkraftverk av modell Vestas V100 1,8 MW som ska uppföras i vindpark Ullavi i Hallsbergs
kommun. Affären är villkorad med godkännande av fullmäktige i Örebro respektive Kumla
kommuner.
   Eolus överlät i januari 2015 samtliga aktier i Eolus Vindpark Två AB (”Vindpark Två”) till
ewz Deutschland GmbH, som är ett bolag kontrollerat av den schweiziska staden Zürichs
elverk för en preliminär köpeskilling på totalt cirka 95 MEUR, varav cirka 56 MEUR betalades på tillträdesdagen för de tre vindparker som hittills är uppförda och driftsatta. Resterande del av köpeskillingen erläggs när den fjärde vindparken som är under uppförande
tillträds. Transaktionens genomförande är beroende av att villkor uppfylls före den fjärde
vindparken tillträds. Det är Vindpark Två som är part på Koncernens sida i det elleveransavtal som ingåtts med ett bolag i Google-koncernen. Samtliga rättigheter och skyldigheter
enligt det elleveransavtalet ingår därmed i överlåtelsen. Google-bolaget har godkänt förvärvaren som ägare av Vindpark Två. Hela affären beräknas kunna avslutas under första
kalenderkvartalet 2015. Till följd av affären beräknas Eolus-koncernens skuldsättning
minska med cirka 238 MSEK genom att de byggkreditiv som upptagits för byggnationen
av de överlåtna verken löses. Totalt beräknas affären ge ett likviditetstillskott på cirka
650 MSEK. Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska tjänster till
ewz under en period på tolv år och administrativa tjänster under en period på fyra år för att
maximera utfall och produktion från vindkraftverken.
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REVISORS RAPPORT AVSEENDE HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

Vi har utfört en revision av de finansiella
rapporterna för Eolus Vind AB (publ) på
sidorna 54-91, som omfattar balansräkningen
per den 31 augusti 2014, 2013 och 2012
och resultaträkningen, kassaflödesanalysen
och redogörelsen för förändringar i eget
kapital för dessa räkenskapsår samt ett
sammandrag av väsentliga redovisnings
principer och andra tilläggsupplysningar.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för de finansiella rapporterna

Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att de finansiella
rapporterna tas fram och presenteras på
ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild
av finansiell ställning, resultat, förändringar i
eget kapital och kassaflöde i enlighet med
International Financial Reporting Standards
så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig
normgivning. Denna skyldighet innefattar
utformning, införande och upprätthållande
av intern kontroll som är relevant för att ta
fram och på rättvisande sätt presentera
de finansiella rapporterna utan väsentliga
felaktigheter, oavsett om de beror på
oegentligheter eller fel. Styrelsen ansvarar
även för att de finansiella rapporterna tas
fram och presenteras enligt kraven i
prospektförordningen 809/2004/EG.
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Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella
rapporterna på grundval av vår revision.
Vi har utfört vår revision i enlighet med FARs
rekommendation RevR 5 Granskning av
finansiell information i prospekt. Det innebär
att vi följer etiska regler och har planerat och
genomfört revisionen för att med rimlig
säkerhet försäkra oss om att de finansiella
rapporterna inte innehåller några väsentliga
felaktigheter.
En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell
information i prospekt innebär att utföra
granskningsåtgärder för att få revisionsbevis
som bestyrker belopp och upplysningar i
de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning
av risk för väsentliga felaktigheter i de
finansiella rapporterna oavsett om de beror
på oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som
är relevant för bolagets framtagande och
rättvisande presentation av de finansiella
rapporterna som en grund för att utforma
de revisionsåtgärder som är tillämpliga under
dessa omständigheter men inte för att göra
ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innebär också
att utvärdera tillämpligheten av använda

redovisningsprinciper och rimligheten i de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen
och verkställande direktören gjort samt att
utvärdera den samlade presentationen i de
finansiella rapporterna.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som
underlag för vårt uttalande.
Uttalande

Enligt vår uppfattning ger de finansiella
rapporterna avseende moderbolaget och
koncernen en rättvisande bild i enlighet med
årsredovisningslagen respektive International
Financial Reporting Standards så som de
antagits av EU, och årsredovisningslagen
och kompletterande tillämplig normgivning
av moderbolagets och koncernens ställning
per den 31 augusti 2014, 2013 och 2012 och
resultat, redogörelse för förändringar i eget
kapital och kassaflöde för dessa räkenskapsår.
Älmhult den 23 januari 2015
Ernst & Young AB

Håkan Persson

Johan Thuresson

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

ADRESSER

ADRESSER
Eolus Vind Aktiebolag (publ)

Legal rådgivare till Bolaget

Bolagets oberoende revisor

Central värdepappersförvarare

Box 95
281 21 Hässleholm
Besöksadress kontor: Tredje
Avenyen 3
Telefon: 010-199 88 00
Fax: 0451-491 40
info@eolusvind.com

Fredersen Advokatbyrå AB

Ernst & Young

Euroclear Sweden AB

Turning Torso
211 15 Malmö

Box 605
343 24 Älmhult

Regeringsgatan 65
Box 7822
103 97 Stockholm
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