Bokslutsrapport 2019 för Green Growth Nordic AB
Året inleddes med den årligen återkommande torrperioden i Panama som innebär en intensivare period av gallringsuppdrag åt
externa kunder. Koncernens intäkter från skogstjänsterna ligger på en liknande nivå som de senaste åren och uppgick under 2019
till drygt 9,5 MSEK. Skogstjänsterna kan komma att 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 och 1 MUSD har varit
inlånade hos bank på 1 månads bindningstid. Den effektiva räntan på denna bankinlåning har varit 2,5 % med en låg risknivå. Vår
starka tro på den amerikanska dollarn visade sig vara riktigt under året och en mindre del USD växlades till svenska kronor. Drygt
50 % av USD kapitalet har bundits i rembursbunden virkeshandel under året vilken uppgick till drygt 50 MSEK. Ett utökat
kapitalbehov kan uppkomma när virkeshandeln ökar till de prognostiserade 100 MSEK 2021 och 150 MSEK 2022.
Under andra halvan av 2019 skedde en större personalminskning i Panama som har gett upphov till engångskostnader om drygt 1
MSEK under 2019. Förändringen tillsammans med övriga besparingar har lett till att koncernen under Q1‐2020 visat ett positivt
resultat. Förvaltningsarbetet med koncernens och andelsägares träd gör fortfarande att Forwood Forestry Panama går med en
mindre förlust eftersom intäkter saknas. Knappt 350 hektar förvaltas på ett föredömligt sätt med bland annat löpande
stamkvistning. Forwood Production som har ett tvåårigt förvaltningsavtal med en större kund genererar en mindre vinst.
Det under slutet av 2019 nybildade panamanska dotterbolaget Green Products Latam S.A. har aktivt bearbetat utvalda större
kunder i Latinamerika med frukt‐och gröntpåsen Veggio. Bolaget har en exklusiv rättighet att sälja Carrinet AB:s påsar i
Latinamerika. Sedan juli 2019 är Green Growth Nordic AB delägare i Carrinet AB. Delägandet uppgår till 30 % med möjlighet att
förvärva ytterligare 21 % under 2020 och 2021. Carrinet AB:s omsättning ökade från 6,5 MSEK 2018 till 11 MSEK 2019 och
resultatet ökade under samma tid från 0,75 MSEK till 1,6 MSEK
Händelser efter räkenskapsårets utgång
Under april och maj 2020 har handeln av virke till Indien minskat kraftigt på grund av Indiens nedstängning mot Covid‐19 viruset.
Vårt indiska säljteam har dock hanterat den svåra situationen föredömligt och lyckats undvika förluster i virkeshandeln. Flera
rembursförlängningar som vi gjort med 90 ‐ 120 dagar hjälper våra kunder och stärker den redan goda kundrelationen.
Omsättningsprognosen har dock reviderats ner från 100 MSEK under 2020 till 50 MSEK på grund av den vikande efterfrågan och de
stora prisnedgångarna på virke. Indien står för 90% av världens import av teak.
I maj 2020 tilldömdes Bolaget ett skadestånd om ca 800 000 SEK som kommer att påverka 2020 års resultat positivt. Den tidigare
styrelseledamoten har enligt domen genom falska fakturor i de panamanska dotterbolagen åsamkat bolagen skada. Genom en
under 2018 beviljad interimistisk kvarstad är beloppet säkerställt. I september 2020 startar en civilprocess med krav om ca 6 MSEK
mot samma person. Under maj månad har även en förlikning träffats med en annan tidigare styrelseledamot och avtalet
bekräftades av en extra bolagsstämma som hölls den 10 juni. Avtalet innebär att förlikningsbeloppet 350 000 SEK kommer att
påverka 2020 års resultat positivt.
Årets resultat uppgick till ‐0,01 (‐0,06) SEK per aktie
Eget kapital för koncernen uppgick till 126,3 (127,3) MSEK
Eget kapital per aktie uppgick till 1,22 SEK (1,23)
Långfristiga skulder uppgick till 3,2 (2,6) MSEK
Likvida medel per balansdagen uppgick till 27,7 (54,7) MSEK
Fullständig årsredovisning kommer att publiceras på www.greengrowthnordic.se 10 juni 2020.
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