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REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen  
för Eolus Vind AB (publ) för år 1 september 2016 till 31 augusti 2017  
med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 37-39. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 32-80 i detta  
dokument.
  Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande  
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 augusti 2017 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finan-
siella ställning per den 31 augusti 2017 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), 
så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfat-
tar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 37-39. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
  Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
  Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport  
som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med  
revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs  
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till  
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i  
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, 
baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som 
avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det 
granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess 
kontrollerade företag inom EU.
  Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma 
risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. Vi beaktade 
särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort subjekt-
iva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar 
som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om  
framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner  
har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören  
åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt om det finns 
belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga 
felaktigheter till följd av oegentligheter.
  Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i 
syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som helhet, med 
hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller 
samt den bransch i vilken koncernen verkar.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av  
väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga felaktig-
heter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller fel. De be-
traktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund i de  
finansiella rapporterna.
  Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa  
väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering som helhet.  
Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens 
inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt 
och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda och sammantagna 
felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt  
vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen  
av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. 
Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt  
ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som  
helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Till bolagsstämman i Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956

SÄRSKILT BETYDELSEFULLT OMRÅDE 

Intäktsredovisning – försäljning av vindkraftparker

Eolus Vind har en affärsplan och strategi som innebär uppförande och  
försäljning av vindkraftparker, antingen direkt eller via bolag. 

Under räkenskapsåret har Eolus sålt projekten Långmarken, Iglasjön,  
Gunillaberg, Lunna samt Täppeshusen. Varje separat transaktion är  
individuellt framtagen och kontrakten innehåller specifika avtalsvillkor  
som bland annat reglerar betalningsmodell samt stipulerar respektive  
parts åtaganden och krav på fullgörande inom kontraktets löptid. 

Affärsupplägg och tillhörande kontrakt är ett komplext område där  
tolkningar av den genomförda transaktionen och de tillhörande  
kontraktsvillkoren kan få väsentlig påverkan på bolagets redovisning  
och vinstavräkning.

 

HUR VÅR REVISION BEAKTADE DET SÄRSKILT  
BETYDELSEFULLA OMRÅDET

Varje separat avtal om försäljning av en vindkraftpark, antingen direkt eller 
via bolag är individuellt framtaget och innehåller olika bestämmelser och 
klausuler. I vår granskning har vi:

• Granskat bolagets reavinstberäkning genom att stämma av den mot  
försäljningsavtalen

• Granskat bolagets bokföring avseende försäljningen på bolagsnivå

• Granskat bolagets bokföring avseende försäljning på koncernnivå

• Granskat att klassificering av reavinsten hanteras korrekt i enlighet  
med bolagets redovisningsprinciper.

Vi har vid vår granskning inte noterat några väsentliga avvikelser. 
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Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-31 samt 84-87.  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information.
  Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.
  I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan  
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, 
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig fel- 
aktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera  
i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att års-
redovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisning-
en, enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för  
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en  
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLT OMRÅDE 

Nedskrivningstester av vindkraftparker i drift

Hänvisning till not 1 sidan 55 i Årsredovisningen under ”Bedömningar,  
uppskattningar och antaganden”, samt not 12 sidan 66 Materiella anlägg-
ningstillgångar. 

Det redovisade värdet för driftsatta Vindkraftparker uppgick per 31 augusti 
2017 till 101 MSEK. Marknadspriserna på el och elcertifikat har de senaste 
åren fallit och kvarstår på en relativt låg nivå. Prisnedgångarna är indikationer 
på ändringar i faktorer som kan påverka värderingen av vindkraftparkerna. 
Bolaget har med anledning av detta genomfört nedskrivningar uppgående 
till 8 MSEK. Bolaget gör nedskrivningstester löpande för att säkerställa  
värdet på tillgångarna. Bolaget har inte identifierat något ytterligare ned-
skrivningsbehov. 

Vissa av de antaganden och bedömningar ledningen gör i samband med 
nedskrivningstesterna avseende framtida kassaflöden och förhållanden  
är komplexa och får stor påverkan på beräkningen av nyttjandevärdet.  
Detta gäller i synnerhet bedömningen av den framtida prisnivån på el  
och elcertifikat och diskonteringsräntan, där små avvikelser medför stor  
påverkan på beräkningen av nyttjandevärdet. 

 

HUR VÅR REVISION BEAKTADE DET SÄRSKILT  
BETYDELSEFULLA OMRÅDET

Vi har tagit del av företagsledningens nedskrivningstester. Dessa beräkning-
ar innehåller bolagets bedömningar avseende framtida kassaflöden och  
val av diskonteringsräntan. Antaganden om den framtida prisutvecklingen 
för el och elcertifikat har baserats på prisprognoser uppskattade av extern 
expertis. 

I vår revision har vi skaffat oss en förståelse för hur den makroekonomiska 
utvecklingen påverkar Eolus Vind och hur styrelsen och företagsledningen 
arbetar för att inhämta information för beslutsunderlag. Nedskrivnings-
testerna har granskats genom att vi har:

• Bedömt beräkningsmodellernas riktighet

• Kontrollräknat och bedömt använd WACC

• Granskat inputdata gällande framtida intäkter mot extern data.

• Granskat inputdata gällande planerad produktion mot bolagets  
prognoser och rimlighetsbedömt dem mot historisk produktion

• Granskat inputdata gällande uppskattade driftskostnader och övrig  
data mot bolagets prognoser och rimlighetsbedömt dem mot historisk 
information

• Gjort känslighetsanalyser avseende bland annat förändringar i pris-
utvecklingen och diskonteringsräntan

Vi har vid vår granskning inte noterat några väsentliga avvikelser.  

Värdering av pågående projekt

Eolus Vind har pågående projekt i balansräkningen kopplat till projektering 
av vindkraftparker. Projekten realiseras antingen när Eolus Vind säljer  
projektet som ett byggklart projekt eller när vindkraftparken är färdigbygg 
och antingen säljs till kund eller flyttas till varulager. Projekt kan också  
realiseras genom försäljning av projekträttigheter.

Det redovisade värdet för pågående projekt uppgick per 2017-08-31 till  
335 MSEK. 

Balansposten är signifikant till sin storlek och med rådande elpriser och  
priser på elcertifikat är värderingen av pågående projekt ett fokusområde  
i vår revision. 

Varje projekt värderas individuellt och bolaget tar hänsyn till projektets  
realiseringspotential på lång och kort sikt. Projekt som inte anses kunna  
realiseras skrivs ner omedelbart. Detta sker till exempel när ett projekt får 
avslag i tillståndsprocessen. 

 

Vi har tagit del av företagsledningens bedömningar och utmanat dem i 
dessa. 

I vår revision har vi skaffat oss en förståelse för hur den makroekonomiska 
utvecklingen påverkar Eolus Vind och hur styrelsen och företagsledningen 
arbetar för att inhämta information för beslutsunderlag. Pågående projekt 
har granskats genom att vi har:

• detaljtestat att kostnader hänförda till projekt avser för projektet relevanta 
kostnader

• tagit del av bolagets bedömning över realisering av projekt på kort  
och lång sikt 

• bedömt de ingående parametrar, så som tidsplan och budget, i de  
projekt som redan har tecknade kontrakt med kund

• diskuterat och bedömt projekt som inkluderats i affärsplan och budget 
med ledningen samt följt upp utfall mot föregående års affärsplan och 
budget

• utfört stickprovsgranskning för resterande projekt ingående i projekt-
portföljen och inhämtat kommentarer från projektledare kring status  
och bedömt värde

Vi har vid vår granskning inte noterat några väsentliga avvikelser.
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.
  Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar 
och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som  
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt  
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
  En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/
revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT  
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Eolus Vind AB (publ) för år 1 september 2016 till 31 augusti 2017 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
  Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i  
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
  Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland  
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de  
krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoli-
deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
  Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bola-
gets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bola-
gets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen  
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-
melse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggan-
de sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad  
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse  
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings- 
lagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets  
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig  
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
  Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
  En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen 
finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/
showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning 
är en del av revisionsberättelsen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
37-39 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns gransk-
ning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av  
bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision  
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalan-
den.
  En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 
6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 
31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och  
koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med års-
redovisningslagen.

PricewaterhouseCoopers AB utsågs till Eolus Vind AB (publ)s revisor av  
bolagsstämman den 28 januari 2017 och har varit bolagets revisor sedan  
24 januari 2015.

Hässleholm den 4 december 2017
PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor




