Bokslutsrapport 2016 för Green Growth Nordic AB
Året inleddes med den årligen återkommande torrperioden i Panama som innebär en intensivare period av
avverkningsuppdrag åt externa kunder. Koncernens intäkter från skogstjänsterna har ökat från en låg nivå 2014 och uppgick
under 2016 till drygt 8,7 MSEK. Skogstjänsterna beräknas öka under de kommande åren då ett stort framtida behov av
förvaltning, gallring och slutavverkning finns.
Huvuddelen av koncernens likvida medel har under året behållits i USD inlånade på 12 månaders bindningstid med
månadsvis ränteutbetalning. Den effektiva räntan på denna bankinlåning har varit drygt 5 % med en relativt låg risknivå. Vår
starka tro på den amerikanska dollarn visade sig vara riktigt under året och under hösten växlades 4 MUSD till Svenska
kronor och 5 MUSD förlängdes i bankinlåning till samma villkor som erhållits sedan 2015.
Det i början av året nybildade dotterbolaget Avfallsekonomi Garby AB har aktivt bearbetat utvalda målgrupper under året
genom riktade utskick och telefonsamtal. Ledtiderna är oftast 8‐12 månader från intresse till order beroende på besluts‐
och bygglovsprocesser. Årets avslutades med en mindre förlust och det nya året har inletts med en ökning av beställningar
från välkända större bolag och ett positivt resultat.
Under hösten 2016 genomfördes sedan den på årsstämman beslutade inlösen av 20 % av aktierna i moderbolaget Green
Growth Nordic AB (publ). I december 2016 betalades drygt 31 MSEK ut till aktieägarna och antalet aktier i bolaget minskade
med drygt 25 miljoner st till nuvarande antal 103 616 811 st aktier.
I slutet av december 2016 såldes Forwood Production i Panama genom en MBO (Management Buy Out) till Niklas Wallgren
för 1 MUSD. Anledningen till avyttringen var att det bedömdes att verksamheten i Forwood Production hade bättre
förutsättningar att utvecklas separerat från Forwoods övriga verksamheter i Panama och samtidigt erhölls en
marknadsmässig köpeskilling. Dessutom har bolaget dragit ner koncernens resultat under många år på grund av stora
avskrivningar. Försäljningen medför en realisationsvinst om 7,8 MSEK i koncernredovisningen men till följd av att fordran på
köpeskillingen reserverats fullt ut så uppkommer ingen realisationsvinst i moderbolagets redovisning. Reserveringen är
baserad på de ändrade förutsättningarna som uppkommit under våren 2017.
Förändringen av de biologiska tillgångarna under året har uppgått till 0,2 (‐ 18,2) MSEK dessutom har värdet ökat ytterligare
7,5MSEK till följd av dollarförstärkning och koncernens resultat efter skatt uppgår till 1,0 (‐6,1) MSEK. Totalt uppgår
kvarvarande biologiska tillgångar till 91,7 (84,0) MSEK. Av värdet utgör skuld till andelsägare 57,5(54,9) MSEK.
Årets resultat uppgick till 0,01 (‐0,05) SEK per aktie
Eget kapital för koncernen uppgick till 133,2 (154,1) MSEK
Eget kapital per aktie uppgick till 1,29 SEK (1,19)
Långfristiga skulder uppgick till 60,0 (57,8) MSEK
Likvida medel per balansdagen uppgick till 59,3 (89,0) MSEK
Fullständig årsredovisning kommer att publiceras på www.greengrowthnordic.se 26 maj 2017.
Göteborg den 12maj 2017
Green Growth Nordic AB
Styrelsen

Green Growth Nordic AB
Storgatan 11
411 24 Göteborg

Telefon: 031‐10 71 00
E‐post: info@greengrowthnordic.se
Webbplats: greengrowthnordic.se

Organisationsnr.
556271‐9228
Sidan 1 av 1

