Bokslutskommuniké 2010 - 2011

Fortsatt expansion. Högsta resultatet hittills.
Verksamhetsåret, 1 september 2010 – 31 augusti 2011
Nettoomsättningen ökade med 16 % och uppgick till 1 629,0 Mkr (1 408,8).
Rörelseresultatet uppgick till 197,7 Mkr (143,1). Resultat efter finansiella poster uppgick till 189,3
Mkr (130,2). Resultat efter skatt uppgick till 139,9 Mkr (99,0), vilket motsvarar 6,18 kronor (4,63)
per aktie.
Under verksamhetsåret etablerades 50 vindkraftverk (54) med en total effekt på 100,0 MW (96,6).
Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 86,0 GWh (66,7) med en genomsnittlig
intäkt på 83 öre/kWh (81).
Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 4,8 MW genom investering i
tre vindkraftverk.

Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni 2011 – 31 aug 2011
Nettoomsättningen minskade med 18 % och uppgick till 453,6 Mkr (550,1).
Rörelseresultatet uppgick till 74,3 Mkr (52,0). Resultat efter finansiella poster uppgick till 72,5 Mkr
(49,6). Resultat efter skatt uppgick till 53,2 Mkr (36,3), vilket motsvarar 2,35 kronor (1,60) per
aktie.
Under kvartalet etablerades och färdigställdes 15 vindkraftverk (17) med en total effekt på 30,0
MW (33,1).
Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 14,8 GWh (16,7) med en genomsnittlig
intäkt på 76 öre/kWh (77).
Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,8 MW (2,8) genom
investering i två vindkraftverk.
Eolus tecknade under kvartalet ett ramavtal med Vestas om leverans av vindkraftverk omfattande
180 MW.
I augusti förvärvade Eolus Svenska Vindbolaget AB genom apportemission. Svenska Vindbolaget
värderades vid förvärvet till 107 Mkr och tillförde Eolus ytterligare drygt 500 platser för
vindkraftverk, varav drygt 50 med färdiga tillstånd.

Prognos
Under det kommande räkenskapsåret räknar styrelsen med att drygt 90 verk kommer att kunna
etableras. Minst sex av dessa avses att behållas för att bedriva elproduktion. Givet de nuvarande
marknadsförutsättningarna och att turbulensen på de finansiella marknaderna inte tilltar, så
bedömer styrelsen att omsättningen för det kommande räkenskapsåret kommer att uppgå till
cirka 2 500 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på cirka 220 Mkr.
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Utdelning, årsredovisning och årsstämma
Årsredovisning kommer att publiceras under vecka 49. Årsstämma kommer att hållas i
Hässleholm lördagen den 28 januari 2012. Styrelsen avser föreslå att årsstämman beslutar om
en utdelning på 1,00 kr (0,50) per aktie.

Resultat i korthet
Helår
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Nettoomsättning, Mkr

453,6
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Rörelseresultat, Mkr

74,3

52,0

197,7

143,1

Resultat efter finansiella poster, Mkr

72,5

49,6

189,3

130,2

Resultat efter skatt, Mkr

53,2

36,3

139,9

99,0

Resultat per aktie, kronor

2,35

1,60

6,18

4,63

15
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54

30,0

33,1
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96,6

2,8

2,8

4,8

13,7

14,8

16,7

86,0

66,7

Under perioden etablerade verk, antal
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VD har ordet
Det är med glädje som vi kan presentera det bästa resultatet i Eolus historia. Det är framförallt genom
att vi kunnat hålla nere kostnaderna för etablering av vindkraftverk som resultatet förbättrats. Eolus
affärsidé att bygga många verk och avyttra en stor del till externa kunder för att därigenom skapa
förutsättningar för ett bra flöde i etableringen av vindkraftverk, visar sig därmed återigen vara ett starkt
koncept. Vi nådde däremot inte riktigt upp till den tidigare kommunicerade omsättningen, vilket
berodde på en leveransförsening av fyra vindkraftverk.
Tyvärr fortsätter Försvaret att överklaga redan beviljade bygglov, men vi har under fjärde kvartalet
kunnat återföra en stor del av nedskrivningar gjorda under tidigare perioder efter att ha vunnit i
rättsprocesser initierade av Försvarsmakten.
I augusti förvärvades Svenska Vindbolaget varigenom Eolus stärkte sin position som Sveriges
ledande vindkraftprojektör. Genom Svenska Vindbolaget tillförs Eolus en projekteringsportfölj om drygt
500 platser för vindkraftverk, varav drygt 50 med färdiga tillstånd. Två av Svenska Vindbolagets
projekt omfattande totalt tio vindkraftverk har i september övergått till etableringsfas och planeras att
avräknas under innevarande verksamhetsår.
Den fortsatta expansionen kräver en snabb och pålitlig tillgång på vindkraftverk. I juli tecknade vi
därför ett ramavtal med Vestas om leverans av vindkraftverk omfattande 180 MW. Efter avtalets
tecknande har 36 MW av dessa avropats.
De första fem verken i projektet Tolvmanstegen, Eolus hittills största vindkraftpark omfattande 22
vindkraftverk i Strömstads kommun, är nu resta och projektet fortskrider enligt plan. Samtidigt har vi
påbörjat vägbyggnation för nästa stora projekt, Mullbergs i Bergs kommun, omfattande 26 stycken 3
MW verk. Vi räknar med att etableringen av verken kommer att påbörjas i slutet av 2012.
Arbetet med projektet Blekinge Offshore har intensifierats. I skrivande stund lägger vi sista handen på
vårt bemötande av de yttranden som inkommit från remissinstanser efter att vi tidigare under
verksamhetsåret lämnat in ansökan om miljötillstånd för vindkraftparken. Sölvesborgs kommun har
begärt att ansökan behandlas av Regeringen och denna ståndpunkt har även Boverket ställt sig
bakom.
Trots den oro som finns på de finansiella marknaderna ser vi en fortsatt hög efterfrågan på
nyckelfärdiga vindkraftverk. Utländska investerare börjar få upp ögonen för svensk vindkraft som ett
attraktivt investeringsalternativ. Tack vare en effektiv byggnation ser vi positivt på innevarande år och
planerar för en etablering av drygt 90 verk för verksamhetsåret 2011/12. Vår prognos blir därmed en
omsättning på 2 500 Mkr och ett resultat efter finansiella poster på cirka 220 MSEK. Som en följd av
den fortsatta tillväxten ser vi en notering på Stockholmsbörsens huvudlista som naturlig. Därför
förbereder vi nu bolaget för en börsnotering som är beräknad att vara genomförd före utgången av
augusti 2012.

Gustaf Ekberg
Verkställande Direktör
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Eoluskoncernen
Eolus Vind projekterar, uppför och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Koncernen består av moderbolaget Eolus
Vind AB (publ) och dotterbolagen Ekovind AB, Svenska Vindbolaget
AB, Blekinge Offshore AB, Eolus Elnät AB, Vingkraft Hakarp AB och
OÜ Baltic Wind Energy samt SIA Eolus.
Eolus Vinds huvudidé är att projektera och uppföra vindkraftsanläggningar i goda vindlägen och antingen behålla dem för att
bedriva elproduktion eller att sälja dem nyckelfärdiga till kunder.

Projektering
Eolus har sedan starten 1990 utvecklat en gedigen kompetens när
det gäller etablering av vindkraftsanläggningar. Eolus har till och med
balansdagen medverkat vid etableringen av 306 vindkraftverk med en
total effekt på 396 MW. Projekten genomgår delfaserna
förprojektering, projektering och etablering. Etableringsfasen avslutas
efter godkänd provdrift genom att anläggningen antingen avyttras till
kund eller överförs till den egna förvaltningsverksamheten.
Resultatavräkning sker då godkänd provdrift genomförts. Eftersom
relativt få objekt befinner sig i etableringsfasen samtidigt, kan
omsättning och resultat variera kraftigt mellan enskilda kvartal.
Projekteringsverksamheten finansieras främst genom eget kapital och
genom förskott från kunder.

Förvaltning
Koncernen äger vindkraftanläggningar och bedriver elproduktion. Intäkterna kommer från försäljning
av elkraft och från försäljning av de elcertifikat som tilldelas producenter av förnybar el. På
balansdagen den 31 augusti 2011 ägde koncernen hela eller andelar i 30 vindkraftverk med en total
effekt på 38,6 MW. Eoluskoncernens andel av produktionen från dessa verk beräknas uppgå till 93
GWh.

Konsultverksamhet
Eolus erbjuder med hjälp av egen personal tekniska och administrativa konsulttjänster åt vindkraftintressenter. Bolaget har genom åren byggt upp en omfattande kompetens inom i stort sett alla de
områden som berörs vid etablering och drift av vindkraftverk. Exempel på konsulttjänster är
driftövervakning, upphandling, projektledning, vindvärdering, ljudanalys,
miljökonsekvensbeskrivningar, samt redovisning och administration av drift av anläggningar.

Eolus Vind AB (publ) | Org. nr: 556389-3956 | Bokslutskommuniké september 2010 – augusti 2011

Sida 5 av 15

Händelser i sammandrag för fjärde kvartalet, 1 jun – 31 aug 2011
Projektering
Intäkterna från projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar uppgick till 442,5
Mkr (537,4). Under fjärde kvartalet etablerades och färdigställdes 15 vindkraftverk med en total effekt
på 30,0 MW enligt nedanstående:

Plats

Kommun

Glysbyn

Mellerud

1

Enercon E82

2,0

Externa kunder

Betåsberget 1

Strömsund

2

Vestas V90

2,0

Externa kunder

Betåsberget 2

Strömsund

1

Vestas V90

2,0

Egen investering

Halmstadgården

Svalöv

3

Vestas V90

6,0

Externa kunder

Hyringa

Grästorp

2

Vestas V90

4,0

Externa kunder

Lyby

Hörby

1

Enercon E82

2,0

Externa kunder

Oberga

Tranås

2

Vestas V90

4,0

Externa kunder

Stora Istad

Borgholm

1

Enercon E82

2,0

Externa kunder

Östra Sallerup

Hörby

3

Vestas V90

6,0

Externa kunder

Totalt:

Antal verk

15

Modell

Tot effekt

Kund

30,0

Marginalen från projekteringsverksamheten var väsentligt högre under det fjärde kvartalet än under
tidigare kvartal. Resultatet från etableringen av vindkraftverken översteg budget under perioden.
Återföringar av tidigare reserveringar för återstående kostnader har kunnat göras för ett antal verk
som resultatavräknats under tidigare kvartal. Slutligen har återföring av nedskrivningar av projekt med
tillstånd inom stoppområden kunnat göras i de fall där Eolus vunnit de rättsliga tvisterna med
Försvarsmakten.
I juli träffades nytt ramavtal med Vestas avseende leverans av vindkraftverk med 180 MW effekt.
Ramavtalet sträcker sig under en treårsperiod till och med juni 2014 och innehåller en option för Eolus
att avropa ytterligare 40 MW till samma villkor. Ramavtalet ersätter det som tecknades mellan Eolus
och Vestas i april 2010.
I augusti förvärvade Eolus samtliga aktier i Svenska Vindbolaget. Genom förvärvet stärker Eolus sin
position som Sveriges ledande vindkraftsprojektör. Svenska Vindbolaget tillför projekt med platser för
drygt 500 vindkraftverk, varav drygt 50 med färdiga tillstånd. Byggnationen av den gemensamma
projektportföljen förväntas kunna bedrivas effektivare och därmed till lägre kostnader samt även leda
till en ökad etableringstakt.
Förvärvet finansierades genom apportemission av 2 264 000 Eolusaktier av serie B. Beslutet om
nyemission fattades på extra bolagsstämma den 31 augusti 2011. Emissionskursen uppgick till 47,20
kr per aktie, varför eget kapital i moderbolaget och koncernen ökat med 106 861 Tkr. Det
koncernmässiga övervärde som uppstod vid förvärvet har fördelats på Vindbolagets projektportfölj och
ingår i varulagret i koncernens balansräkning. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 22
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september 2011. Efter registreringen uppgår aktiekapitalet i Eolus Vind AB till 24 907 000 kronor,
fördelat på 24 907 000 aktier.
På balansdagen omfattade koncernens totala projektportfölj platser för 1 938 landbaserade
vindkraftverk i Sverige med en beräknad effekt på 4 523 MW enligt nedanstående tabell. Utöver detta
bedrivs projektering på ett antal platser i Estland och Lettland samt avseende det havsbaserade
projektet Blekinge Offshore. Försvarsmaktens ensidiga införande av stoppområden kring militära
flygplatser har medfört att ett relativt stort antal projekt som tidigare låg i projekteringsfas fått avbrytas
eller läggas vilande. Nedlagda kostnader för sådana projekt har skrivits ned till noll i balansräkningen.

Förprojektering
Projektering

Eolus
110831
Antal
Total
verk
effekt
432
1 MW
026

Sv Vindbolaget
110831
Antal
Total
verk
effekt
75
150
MW

Koncernen
110831
Antal
Total
verk
effekt
507
1 MW
176

Koncernen
100831
Antal
Total
verk
effekt
226
560
MW

832

2 113

394

797

1 226

2 910

867

2 176

Projekt med
färdiga tillstånd

60

145

51

102

111

247

69

164

Etablering

94

190

0

0

94

190

58

114

1 418

3 474

520

1 049

1 938

4 523

1 220

3 014

Totalt

Förvaltning
Under perioden juni – augusti 2011 uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 14,8
GWh, jämfört med 16,7 GWh för motsvarande period 2010. För jämförbara anläggningar har
produktionen varit betydligt högre under perioden jämfört med motsvarande period 2010.
Intäkter från förvaltningsverksamheten uppgick till 11,3 Mkr (12,8). Den genomsnittliga intäkten
uppgick till 76 öre / kWh (77).
Produktionskapaciteten har ökats med 2,8 MW under kvartalet genom investering i ett Vestas V90 2,0
MW vindkraftverk på Betåsberget i Strömsunds kommun och i ett begagnat Enercon E-53 0,8 MW
verk vid Lörby i Sölvesborgs kommun. Vid periodens utgång uppgår koncernens produktionskapacitet
till 38,6 MW med en beräknad årlig produktion om 93 GWh.
Planenligt restvärde för koncernens vindkraftsanläggningar uppgick den 31 augusti 2011 till 409,3
Mkr. Styrelsens bedömning är att marknadsvärdet per balansdagen översteg planenliga restvärden
med cirka 95 Mkr.

Övriga väsentliga händelser
Under hösten 2010 överklagade Försvarsmakten ett stort antal bygglov och beslut om anmälningar
enligt miljöbalken med hänvisning till de stoppområden som Försvarsmakten införde som interna
riktlinjer för sin remisshantering i oktober 2010. Alla beviljade bygglov och godkända miljöanmälningar
har fattats av kommuner bland annat baserat på Försvarsmaktens positiva remissyttranden. Under
året har Försvarsmakten överklagat 32 platser för projekterade eller uppförda verk där Eolus varit
ansvarig för bygglov och miljöanmälan. Eolus har vunnit 20 av dessa överklaganden. För de
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återstående tolv platserna har Försvarsmakten överklagat och begärt att Förvaltningsrätten respektive
Miljödomstolen ska överlämna ärendena till Regeringen för beslut, vilket domstolarna också gjort.
Beredning av ärendena pågår inom departementen och vi förväntar oss att regeringen kommer att
fatta beslut före årsskiftet.
Sju av de tolv fallen avser verk i Melleruds kommun som är i drift och där uppförandet påbörjades före
införandet av stoppområdena. Länsstyrelsen avslog Försvarsmaktens överklagan. Fem av verken är i
drift sedan ett år och de sista två har tagits i drift i oktober 2011. I Melleruds kommun finns minst 36
verk uppförda inom det aktuella området. Mot bakgrund av ovanstående samt vad Länsstyrelsen
anfört i sitt beslut, ser Eolus det som osannolikt att Försvarsmakten kommer att kunna nå framgång
när regeringen avgör ärendet.
Slutligen har regeringen att avgöra platser för fem verk i Skara och Lidköpings kommuner, där
Försvarsmakten överklagat anmälan enligt miljöbalken. Dessa verk är inte uppförda. I båda fallen
anser Miljödomstolen att det Försvarsmakten anfört i målen inte kan anses utgöra hinder för
uppförande av de aktuella verken och att Försvarsmaktens agerande är ”betänkligt ur ett
rättssäkerhetsperspektiv för den enskilde”.

Händelser i sammandrag för helåret 1 sep 2010 – 31 aug 2011
Projektering
Intäkterna från projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar och projekt
uppgick till 1 556,8 Mkr (1 354,5). Under räkenskapsåret etablerades och färdigställdes 50
vindkraftverk med en total effekt på 100,0 MW.
I mars upphandlades 22 vindkraftverk till projektet Tolvmanstegen i Strömstad. De första elva verken
etableras under hösten 2011 och resterande elva under våren 2012. I nuläget är fem verk resta, men
ännu inte tagna i drift.
I juli träffades nytt ramavtal med Vestas avseende
leverans av vindkraftverk med 180 MW effekt.
Ramavtalet sträcker sig under en treårsperiod till och
med juni 2014 och innehåller en option för Eolus att
avropa ytterligare 40 MW till samma villkor. Ramavtalet
ersätter det som tecknades mellan Eolus och Vestas i
april 2010.
I augusti förvärvade Eolus samtliga aktier i Svenska
Vindbolaget genom apportemission. Nyemissionen har
registrerats i september.

Förvaltning
Under perioden september 2010– augusti 2011 uppgick
elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 86,0
GWh, jämfört med 66,7 GWh för motsvarande period
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2009/2010. För jämförbara anläggningar har produktionen under perioden varit betydligt högre jämfört
med motsvarande period 2009/2010.
Intäkter från förvaltningsverksamheten uppgick till 71,6 Mkr (54,2). Den genomsnittliga intäkten
uppgick till 83 öre / kWh (81). Produktionskapaciteten har ökats med 4,8 MW under räkenskapsåret
genom investering i två nya och ett begagnat vindkraftverk. Vid periodens utgång uppgår koncernens
produktionskapacitet till 38,6 MW med en beräknad årlig produktion om 92,8 GWh.

Övriga väsentliga händelser
Gustaf Ekberg tillträdde tjänsten som verkställande direktör för Eolus Vind den 28 oktober 2010.
Årsstämma hölls i Hässleholm den 29 januari 2011.
Blekinge Offshore AB lämnade in ansökan om miljötillstånd avseende projektet Blekinge Offshore den
6 december 2010. I samband med detta förvärvade VindIn 5 % av aktierna i bolaget från Eolus samt
ytterligare 5 % från Vingkraft AB.
Försvarsmakten har under året överklagat ett stort antal bygglov och beslut om anmälningar enligt
Miljöbalken. För Eolus del återstår överklaganden avseende sju uppförda verk och platser för
ytterligare fem verk. Dessa fall ligger hos regeringen för prövning. Beslut förväntas före årsskiftet. Mot
bakgrund av vad underinstanserna tagit fasta på i sina beslut så bedömer Eolus det som osannolikt att
Försvarsmakten kommer att kunna nå framgång när regeringen avgör ärendena.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Mellan balansdagen och den 27 oktober har 9 verk med en effekt på 18,0 MW tagits i drift. Flera verk
kommer att driftsättas inom de närmaste veckorna.
I samband med mässan VIND 2011 lanserades Eolus nya varumärkesprofil.
I september flyttades Eolus huvudkontor till nya lokaler i på
Tredje Avenyen 3 i Hässleholm.

Framtidsutsikter och prognos
Under det kommande räkenskapsåret räknar styrelsen med att
drygt 90 verk kommer att kunna etableras. Minst sex av dessa
avses att behållas för att bedriva elproduktion. Givet de
nuvarande marknadsförutsättningarna och att turbulensen på de
finansiella marknaderna inte tilltar, så bedömer styrelsen att
omsättningen för det kommande räkenskapsåret kommer att
uppgå till cirka 2 500 Mkr med ett resultat efter finansiella poster
på cirka 220 Mkr.
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Likviditet och finansiering
Likvida medel har under kvartalet ökat med 120,8 Mkr och
uppgick vid periodens slut till 204,2 Mkr. Under kvartalet
har långfristiga skulder minskat med 4,7 Mkr. Soliditeten
uppgår till 59 % vid periodens utgång, jämfört med 56 %
vid periodens början och 44 % vid ingången av
räkenskapsåret.
Resultatutvecklingen för enskilda perioder påverkas
främst av i vilken takt vindkraftprojekt färdigställs, avyttras
och resultatavräknas. Likaså påverkas
balansomslutningen kraftigt av storleken på pågående
vindkraftprojekt och i vilket stadium dessa befinner sig.
När det gäller projekt som kommer att avyttras
nyckelfärdiga till kunder, strävar bolaget efter att så långt
som möjligt matcha betalningsplanerna mot kunderna
med dem som bolaget har gentemot de största
leverantörerna i respektive projekt.

Moderbolaget
Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 1 628,8 Mkr (1 584,0) med ett resultat efter
finansiella poster på 177,2 Mkr (128,6). Resultat efter skatt uppgick till 105,0 Mkr (80,3), motsvarande
4,64 kr (3,75) per aktie. Moderbolagets likvida medel uppgick på balansdagen till 176,2 Mkr jämfört
med 115,4 Mkr vid räkenskapsårets början. Moderbolagets soliditet uppgick till 66 % på balansdagen
jämfört med 46 % vid räkenskapsårets början.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen.
Eolus tillämpar 15 års avskrivningstid för vindkraftsanläggningar. För investeringar som görs från och
med den 1 september 2011 kommer 20 års avskrivningstid att tillämpas i kommande finansiella
rapporter. Orsaken är att den tekniska utvecklingen för vindkraftsanläggningar varit kraftig över tiden
och att styrelsen bedömer att 20 års avskrivningstid bättre speglar den förväntade nyttjandeperioden
för nyuppförda verk. 20 års nyttjandeperiod överensstämmer även med vad de flesta andra företag i
branschen tillämpar.

Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av risker hänvisas till sid 32-34 i Eolus årsredovisning för 2009/2010.
På balansdagen hade Bolaget utestående valutaterminer uppgående till 47,0 MEUR. Dessa hade ett
positivt marknadsvärde på 7,6 Mkr. Eolus har ingått swapavtal avseende räntesäkring av skulder till
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kreditinstitut för egna vindkraftsanläggningar. Dessa hade på balansdagen ett negativt marknadsvärde
på 11,6 Mkr.

Eolus-aktien
Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Mellan den 1 juni och 31 augusti
omsattes 2 272 612 aktier till kurser mellan 43,50 och 65,00 kr, med ett medelpris på 54,87 kr.
Senaste betalkurs den 26 oktober var 49,30 kr.

Årsredovisning
Eolus Vinds årsredovisning kommer att offentliggöras på hemsidan www.eolusvind.com under vecka
49. Den kommer därefter att sändas ut till aktieägarna tillsammans med kallelse till årsstämma.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 28 januari 2012. I anslutning till årsstämman
kommer ett vindkraftseminarium att anordnas.

Utdelning
Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning om 1,00 (0,50) kronor per aktie
avseende räkenskapsåret 2010/2011.
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Koncernresultaträkning
Belopp i Tkr
Nettoomsättning
Förändring av pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Kostnad för varor och projektering
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Minoritetsintresse
Periodens resultat

Resultat per aktie (kr)
Medelantal aktier (tusen)
Antal aktier vid periodens slut (tusen)

Q4
Q4
Helår
Helår
2011-06-01 2010-06-01 2010-09-01 2009-09-01
-2011-08-31 -2010-08-31 -2011-08-31 -2010-08-31
453 628
5 510
388
459 526

550 087
-59 168
33
490 952

1 628 966
78 305
488
1 707 759

1 408 812
40 383
3 248
1 452 443

-362 751
-7 678
-5 638

-422 840
-6 077
-1 440

-1 420 809
-26 630
-24 211

-1 243 268
-16 904
-20 254

-9 136
-30
74 293

-7 659
-947
51 989

-34 554
-3 866
197 689

-26 393
-2 536
143 088

0
-350

0
0

953
-350

0
0

749
1 390
-3 594
72 488

-781
524
-2 179
49 553

738
3 173
-12 883
189 320

-1 610
-2 548
-8 723
130 207

-19 488
174
53 174

-13 771
536
36 318

-50 305
911
139 926

-33 486
2 316
99 037

2,35
22 643
22 643

1,60
22 643
22 643

6,18
22 643
22 643

4,63
21 402
22 643
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Koncernbalansräkning
Belopp i Tkr

2011-08-31

2010-08-31

7 189
409 286
11 220
1 083

6 062
371 976
8 323
1 108

428 778

387 469

558
88
1 878
1 683
4 207

908
88
2 051
1 683
4 730

432 985

392 199

60 152
396 673

0
487 899

456 825

487 899

282 491
38 870
7 717

362 749
12 407
3 570

329 078

378 726

8 460
8 460

18 000
18 000

Kassa och bank

204 220

119 512

Summa omsättningstillgångar

998 583

1 004 137

1 431 568

1 396 336

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Vindkraftverk, fundament och elanläggningar
Inventarier
Pågående nyanläggning och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Pågående arbete för annans räkning
Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Summa tillgångar
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Belopp i Tkr

2011-08-31

2010-08-31

22 643
2 264
219 006
463 738
139 926
847 577

22 643
0
164 462
326 169
99 037
612 311

71

54

121 719
1 238
122 957

64 351
1 302
65 653

232 765
232 765

229 007
229 007

20 014
0
84 116
27 098
9 764
87 206
228 198

18 202
156 524
142 856
24 515
35 043
112 171
489 311

1 431 568

1 396 336

482 130
0

438 413
0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Aktiekapital (22 643 000 aktier)
Pågående nyemission
Bundna reserver
Fria reserver
Periodens resultat

Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för skatter
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalyser för koncernen i sammandrag
Belopp i Tkr

Q4
Q4
Helår
Helår
2011-06-01 2010-06-01 2010-09-01 2009-09-01
-2011-08-31 -2010-08-31 -2011-08-31 -2010-08-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

146 587
-21 070
-4 732
120 785

65 162
-40 343
-3 654
21 165

148 059
-57 689
-5 652
84 718

-134 869
-203 101
280 679
-57 291

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

83 446
-11
204 220

98 356
-9
119 512

119 512
-10
204 220

176 835
-32
119 512

Förändringar av koncernens eget kapital i sammandrag
Belopp i Tkr
Ingående eget kapital
Nyemission
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Kursdifferens på koncerninterna mellanhavanden
Periodens resultat
Utgående eget kapital

Q4
Q4
Helår
Helår
2011-06-01 2010-06-01 2010-09-01 2009-09-01
-2011-08-31 -2010-08-31 -2011-08-31 -2010-08-31
687 251
575 993
612 311
357 354
106 861
0
106 861
155 919
0
0
-11 322
0
12
0
23
1
279
0
-222
0
53 174
36 318
139 926
99 037
847 577
612 311
847 577
612 311

Denna rapport har ej varit föremål för revisorns översiktliga granskning.

HÄSSLEHOLM den 27 oktober 2011

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)
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