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ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Organisation

Green Growth Nordic koncernen består av moderbolaget
Green Growth Nordic AB (publ.) med säte i Sverige, intres
sebolaget Carrinet AB samt det Panamabaserade helägda
dotterbolaget; Forwood Forestry Panama S.A.

Carrinet AB har säte och kontor i Göteborg. Den huvud
sakliga verksamheten i Panama för Green Growth Nordic
AB ligger i dotterbolaget Forwood Forestry Panama S.A.
och i dess dotterbolag Forwood Production S.A

Green Growth Nordic AB
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100 %
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100 %
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Green Products
Latam S.A.
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Historik

Under tiden 2001–2009 anskaffades kapital för
utom genom nyemissioner, även genom försäljning
av andelar. Investerare kunde göra direktinveste
ringar i andelar i en specifik plantering i Panama.

1986

• Forwood AB bildas.

1986

•F
 orwood drivs som ett konsultbolag
med uppdrag inom skogsnäringen.

2000

•N
 ordic Management Group som sedan
förvärvades av Forwood AB etablerar
den första planteringen i Panama.

2001

•D
 e första andelarna i skog (idag kallade
TeakUnits) säljs – till olika investerare.

2002

• Forwoodkoncernen bildas.

		 • G
 enom det nybildade dotterbolaget
Forwood Latvia påbörjades ett intensivt
arbete med att förvärva billiga skogs
fastigheter i Lettland.

Drygt 400 hektar omfattades av andelssystemet.
Under 2010 erbjöds andelsägarna att byta andelar
mot aktier vilket ledde till att nästan 50 % av ande
larna löstes in av Green Growth Nordic AB.

2008

•E
 fter ett antal nyemissioner under tiden
2002–2008 —finns det nu mer än 500
aktieägare i Forwood AB.

2009

• Fondemission 2:1.

2010

•F
 orwoodkoncernen förvaltar mer än
1 110 hektar teakplanteringar.

		 • F
 orwoodkoncernens mark och
skogstillgångar – överstiger 250 MSEK.
		 • F
 orwoods 16:e plantering etableras
i september 2010.
2011

• Fler än 700 aktieägare i Forwood AB.

2012

• Forwood aktien noteras på Mangoldlistan.

		 • Investering slutavverkningsskördare och
skotare.
		 • Utgivning av konvertibel.

		 • T
 eakförmedlingsbolaget Teak Invest
Svenska AB förvärvas och blir ett helägt
dotterbolag Fowood koncernen.
2004

• 10:e teakplanteringen etableras.

2005

• S kogsinnehavet i Lettland uppgår till
mer än 1 000 ha.

		 • F
 orwoods huvudkontor i Panama flyttar
in i sitt nya kontor i Torre Global Bank
Building i Panama City.
2006

• Första externa avverkningsuppdragen
erhålls. Fondemission 1:1

2014

•T
 eakplanteringarna i Daríen säljs och
Forwood blir ekonomiskt oberoende.

2015

•D
 en år 2012 utgivna konvertibeln
återbetalas till långivarna och bolaget
har inga låneskulder.

2016

•M
 oderbolaget Forwood AB byter namn
till Green Growth Nordic AB. Dotter
bolaget Avfallsekonomi Garby AB bildas.
Inlösenprogram av 20 % av aktierna
genomförs.

2017

•O
 msättningen ökar kraftigt genom
ökad virkeshandel.

2018

•O
 msättningen fördubblas och resultatet
förbättras genom ökad virkeshandel.

2019

•O
 msättningen mer än fördubblas från
2018 och resultatet förbättras genom
sänkta kostnader och ökad virkeshandel.
Nytt tvåårigt förvaltningsavtal värt mer
än 6 MSEK tecknas för 2020–2021.
Dotterbolaget Avfallsekonomi Garby AB
säljs och 30 % av aktierna i Carrinet AB
förvärvas

•F
 orwood förvärvar ytterligare knappt
1 000 ha i Lettland

		 • F
 orwood AB förvärvar
teakplanteringsföretaget Scandic Forestry
som namnändras till Forwood Forestry
Panama SA. Forwood tillförs 192 hektar
mark i Panama.
2007

2013

•F
 orwood AB förvärvar teakförvaltnings
bolaget Nordic Management Group som
namnändras till Forwood Management
Group. Genom förvärvet tillfördes
Forwoodkoncernen kunskap, rutinerad
personal, utrustning samt 635 hektar
värdefull mark.

		 • T
 illgångarna i Lettland säljs med en
reavinst på 8,3 MSEK.
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Forwood Forestry i Panamas affärsidé
Forwood Forestry i Panama äger, förvaltar och förädlar mark och teak
planteringar i Panama, som kombinerar en
långsiktigt stabil tillväxt med en betydligt högre avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar. Genom dotterbo
laget Forwood Production S.A. utförs planterings-, avverknings- och förvaltningsuppdrag åt institutionella skogsägare i
Centralamerika. Forwood i Panama är miljöcertifierat och är genom en aktiv miljöinsats en trygg och långsiktig leverantör
av skogsrelaterade produkter och tjänster.

Mål
Bolagets mål är att:
•V
 i är en av de största aktörerna i Centralamerika inom
vår nisch
•V
 i självfinansierar verksamheten genom ett starkt
eget kassaflöde
•V
 i värnar miljön genom att binda koldioxid och
skapar goda levnadsvillkor för lokalbefolkningen
• Vi har FSC- och social certifiering

Strategi
Vår övergripande strategi inom skogsverksamheten
är att utveckla vår verksamhet genom:
 tt sälja tjänster såsom externa avverknings- och
•A
förvaltningsuppdrag
 tt bedriva tradingverksamhet genom att externt köpa
•A
och sälja teakvirke
• Att själva kontrollera större delen av värdekedjan
• Att värna en hållbar utveckling av samhälle och miljö
 tt skapa en organisation med engagerade och
•A
kunniga medarbetare

B
get Carrinet AB (30 %) bedriver handel med
ersätter plastpåsar i främst livsmedelshan
nderna återfinns i Europa, USA, Australien,
yd- och Centraleuropa. I Sverige återfinns
ets påsar bland annat hos ICA, Coop och
ross över hela landet.

Miljöpåverkan
Koncernens svenska moderbolag bedriver inte tillstånds
pliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbal
ken. I de utländska dotterbolagen bedriver två bolag verk
samhet med tillstånds- eller anmälningsplikt till de lokala
myndigheterna. Inget av koncernens bolag är involverat i
någon miljörelaterad tvist. Forwood i Panamas skogsverk

samhet är FSC-certifierad (Forest Stewardship Council) och
eventuella nya etableringar sker enligt FSC:s standards och
införlivas då i certifikatet. FSC:s kontrollorgan SGS genom
för återkommande kontroller av verksamheten och certifie
ringen förnyas på årsbasis.

Green Growth Nordic AB 2019
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Vår verksamhet i Panama

En av våra planteringar med 11 årig teak.

Varje år mäts trädens diameter så vi
får en exakt bild av tillväxten.

8

Löpande genom åren sker stamkvistning. Stamkvistning måste även göras på
hög nivå.
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Miljö

Skog och skogliga resurser är regelbundet föremål
för omfattande klimat- och miljöutredningar. Omkring 30
procent av jordens landyta är täckt av skog, varav tropisk
regnskog utgör 26 procent. Det uppskattas att världens sko
gar binder 283 Gt (gigaton) koldioxid i dess biomassa samt
638 Gt inom hela ekosystemet. Därmed innehåller världens
skogar mer koldioxid än hela atmosfären. Genom avverk
ning ödeläggs dock enorma områden varje år. Att tala om
katastrof är ingen överdrift, miljöeffekterna är betydande
och kommer att påverka oss alla. Som skogsbolag är Green
Growth Nordic AB med sitt dotterbolag Forwood mycket
medvetna om det ansvar det innebär att ha hand om dessa

10

resurser och ser det som en god möjlighet att genom sina
teakplantager kunna minska belastningen på de naturliga
skogarna. För att göra detta på bästa sätt har dotterbolaget
Forwood Forestry i Panama låtit certifiera samtliga planta
ger i enlighet med Forest Stewardship Councils (FSC) rikt
linjer (se nedan).
Utöver miljömässiga och sociala åtaganden möjliggörs för
säljning till högre prisnivåer gentemot icke-certifierade
konkurrenter. Denna konkurrensfördel ökar dessutom i
takt med att allt fler länder trappar upp reglering mot han
del med naturskogsteak.

Green Growth Nordic AB 2019

I teakfamiljen förekommer tre arter:
• Tectona grandis – som är den vanligaste

Teak

 ectona Hamiltoniana – som endast förekommer
•T
lokalt i Burma (Myanmar)
•T
 ectona Philippinensis som endast förekommer
i Filipinerna.

Teak kommer ursprungligen från länder i Asien där klima
tet består av en torrperiod på 3 till 5 månader och en regn
period med 1 500–2 000 mm nederbörd per år samt där tem
peraturen ligger mellan 22° och 35°C. Tectona grandis har
anpassat sig mycket väl i Centralamerika med omfattande
teakplantager i flera länder i Latinamerika.

Green Growth Nordic AB 2019

11

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Green
Growth Nordic AB (publ.) org.nr 556271-9228, får härmed
avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskaps
året 2019.

Forwood har under året ökat omsättningen från virkeshan
deln. Koncernens redovisade omsättning har ökat från
22 MSEK till 62 MSEK. Förvaltningsuppdraget med vår
största kund i Panama har förnyats för åren 2020–2021. Avta
let är värt ca 6 MSEK för perioden.

Allmänt

Under 2019 har det helägda dotterbolaget Avfallekonomi
Garby AB sålts till Göran Widegren genom en MBO
(Management Buy Out)

Green Growth Nordic AB koncernen, med svenska moder
bolaget Green Growth Nordic AB (publ.), med bifirma
Forwood, är idag en ledande aktör inom skogsnäringen i
Panama. Bolaget grundades 1986 och har idag ca 350 hektar
teakplanteringar under förvaltning och ägs av drygt 1 000
aktieägare. Rapportering till aktieägare, investerare och
intressenter sker i huvudsak via nyhetsbrev och bolagets
hemsida.
Bolaget äger och förvaltar, via helägt dotterbolag, mark och
teakplanteringar i Panama. Virke och träprodukter är idag
en av världens viktigaste handelsgrupper och efterfrågan på
skog har historiskt sett ökat i takt med jordens befolknings
tillväxt. Koncernens verksamhet i Panama bedrivs genom
dotterbolaget: Forwood Forestry Panama S.A. och dess dot
terbolag Forwood Production S.A.

Moderbolagets kostnader har under 2018 och 2019 ökat på
grund av att oegentligheter upptäcktes i dotterbolagen i
Panama under första kvartalet 2018. Dessa kostnader för
väntas delvis återfås genom den rättsprocess med beviljad
kvarstad som påbörjats hösten 2019.
Koncernens underskott har mer än halverats under 2019 och
för 2020 förväntas vinst i koncernen.
Styrelsen föreslår årsstämman den 26 juni 2020 att besluta
om att utdela 1 036 168 kr till aktieägarna vilket motsvarar
0,01 kr per aktie. Avstämningsdag är 3 juli och beräknad
utbetalningsdag är 10 juli.

I Sverige bedrivs verksamhet genom intressebolaget Carrinet
AB. Aktierna i Carrinet AB (30 %) förvärvades i juli 2019
och Green Growth Nordic AB har möjlighet att köpa ytterli
gare 21 % fram till juli 2021

Green Growth Nordic AB 2019
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Riskhantering
All affärsverksamhet medför risker. Genom att skapa
medvetenhet om de risker som finns i verksamheten kan
dessa begränsas, kontrolleras och hanteras samtidigt som
affärsmöjligheter kan tillvaratas i syfte att öka intjäningen.
Green Growth Nordic AB (publ.) är genom sin internatio
nella och kapitalkrävande verksamhet löpande utsatt för
finansiella risker. De främsta riskerna bedöms vara valuta
risker och likviditets- och finansieringsrisker.

Risker med avseende på marknad
och verksamhet
Förvaltningsrisker
Green Growth Nordic ABs verksamhet karaktäriseras av att
avsevärda intäkter genereras från försäljningen av panama
odlad teak, vilken kan säljas först efter att träden nått en
ålder på drygt 20 år. Bolaget bär de huvudsakliga riskerna
och kostnaderna för verksamheten och får in betydande
intäkter först vid ett senare tillfälle. Skogsutvecklingsprojekt
möter ibland problem med långsiktiga investeringar, som
exempelvis brist på erfarenhet av markberedning, skadade
biologiska tillgångar, högre kostnader än beräknat, oväntad
försämring av kvaliteten på den odlade teaken eller förse
ningar i trädens tillväxtfas. Många av dessa risker är hänför
liga till faktorer som bolaget inte direkt kan påverka. Dessa
risker är typiska för skogsindustrin och finns trots noggrann
planering och ordentliga åtgärder. Om någon av dessa risker
blir verklighet, kan Green Growth Nordic ABs verksamhet
påverkas negativt. Detta kan ha betydande effekter på
Green Growth Nordic ABs finansiella situation och vinstut
veckling.
Försäkringsrisker
Bolaget har sedvanliga företagsförsäkringar, men har inte
tecknat någon försäkring för de biologiska tillgångarna i
Panama. Bolaget har därigenom ingen försäkring, som
täcker riskerna fram tills dess att den odlade teaken lämnas
över för transport. I det fall den odlade teaken skadas eller
förstörs kommer bolagets resultat att påverkas negativt.
Marknadsrisker
En exakt uppskattning av försäljningspriset för odlad teak
vid avverkningstillfället är inte möjlig att göra idag.
Prisutvecklingen beror till stor del på utvecklingen på
världsmarknaden och både positiv och negativ utveckling
är möjlig. Det är inte heller möjligt att i dagsläget förutse
framtida trender i efterfrågan på odlad teak. Ledningen kan
inte garantera en ökande tillväxt i efterfrågan på teak.
Kvaliteten på teaken vid avverkningstillfället kommer inte
nödvändigtvis överrensstämma med vad marknaden
efterfrågar vid den tidpunkten. Sådana utvecklingar skulle
ha en negativ påverkan på försäljningspriset och följaktli
gen också på Green Growth Nordic ABs affärsverksamhet,
bolagets vinst och finansiella situation.
Risker vid förvärv av tillgångar
Risker kan uppkomma vid förvärv av tillgångar och mark;
exempelvis felaktiga värderingar, felaktiga besiktningar och
juridiska tvister. Marknadspriset på mark i Panama kan
variera och ett förvärv till en för hög kostnad kan komma att
påverka bolagets resultat negativt. Likaså kan mark som
inte håller rätt kvalitet påverka bolagets resultat negativt.
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Naturliga risker
Etableringarna, inkluderande vägar, teak
tillgångar, skogs
maskiner och andra tillgångar är utsatta för en mängd
externa risker. Bland dessa risker är torka, stark vind,
sjukdomar, insekter, jordbävningar, brand, blixtnedslag,
klimatförändringar och stöld mest påtagliga. Ovanstående
faktorer kan leda till förluster av biologiska tillgångar,
begränsade möjligheter till transport eller minskning i efter
frågan för Green Growth Nordic ABs produkter i allmän
het. Ovan nämnda faktorer kan bidra till att Green Growth
Nordic ABs vinst och finansiella situation påverkas negativt.

Finansiella risker
Valutarisker
Green Growth Nordic ABs verksamhet bedrivs i dag till
största del i Panama, där bolagets investeringar i plante
ringar och marker finns. Inköp och betalningar i Panama
görs i USD. När virket från gallring och slutavverkning i
framtiden kommer att säljas, bedömer bolaget att detta
främst kommer att ske på den indiska marknaden och han
deln kommer att ske i USD. Moderbolaget Green Growth
Nordic AB är registrerat i Sverige och den funktionella valu
tan är SEK. Green Growth Nordic AB är och kommer att
vara exponerat mot USD, då investeringar, inköp och för
säljning sker i USD. I den mån valutarisken inte är säkrad
kan valutakursförändringar komma att påverka bolagets
resultat och finansiella ställning.
Likviditetsrisker
Verksamheten är kapitalkrävande genom att virkeshandel
binder mycket kapital. Ledningens förmåga att säkra fram
tida kapital och planera likviditeten är väsentlig. På kort sikt
finansieras koncernen genom befintliga likvida medel. I det
fall rörelsekapitalbehovet ej kan säkras kommer bolagets
finansiella ställning att påverkas negativt.

Administrativa risker
Beräkningar av skogstillgångar är mycket komplexa.
Beräkningarna bygger också på uppskattningar av bl.a. till
växttakt, utveckling på virkespriser samt kostnads
utveckling. Risker finns att det uppstår fel i beräkningar
eller att uppskattningarna inte motsvarar faktiska utfall. För
att minska riskerna är det viktigt med kunnig och erfaren
personal vad gäller såväl personal involverade i mätningar,
ansvarig skogsingenjör, lokal administrativ personal som
central controllingfunktion. Ju fler gånger beräkningarna
gjorts ju säkrare blir modellerna och ju mer statistik finns
som stöd.

Legala risker
Green Growth Nordic AB påverkas av skatterisker hänför
liga till möjliga förändringar i skattelagstiftning i Panama.
Sådana händelser kan ha en negativ inverkan på företagets
finansiella ställning. Moderbolaget och dotterbolagen kan
alla bli föremål för granskning av skattemyndigheter. Det
finns därför potentiella risker i form av att skattemyndighe
tens tolkning av relevant lagtext skiljer sig från den tolkning
som gjorts internt inom Green Growth Nordic AB.

Green Growth Nordic AB 2019

Noter till koncernens bokslut

1. A
 llmän information

Green Growth Nordic AB (publ.), org nr 556271-9228, och
dess dotterföretag äger och förvaltar mark och teak
planteringar i Panama. Green Growth Nordic AB (publ.)
grundades 1986, med namnet Forwood AB, och har sedan
1999 direkt eller indirekt förmedlat investeringar i odlad
teak. Green Growth Nordic AB är ett publikt aktiebolag
registrerat i Sverige och med säte i Göteborg. Adressen till
huvudkontoret är Storgatan 11, 411 24 Göteborg.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts
för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören
2020-06-10. Koncernens resultat- och balansräkning och
moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för
fastställelse på årsstämman 2020-06-26

2. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Koncernen
Green Growth Nordic ABs årsredovisning och koncern
redovisning har fr  o  m räkenskapsåret 2017 upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Tidigare år upprättades koncern
redovisningen i
enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board
(IASB).
Koncernredovisning
Green Growth Nordic AB upprättar koncernredovisning.
Företag där Green Growth Nordic AB innehar majoriteten
av rösterna på bolagsstämman och företag där Green
Growth Nordic AB genom avtal har ett bestämmande
inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras
i koncern
redovisningen (se not 15). Uppgifter om
koncernföretag finns i noten om finansiella anläggnings
tillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncern
redovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur
koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande
inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder
värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvs
tidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade netto
tillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av
mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara net
totillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet
inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt
till anskaffningsvärdet.
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 %
av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt
kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandels
metoden värderas investeringen inledningsvis till
anskaffningsvärde och det redovisade värdet ökas eller
minskas därefter för att beakta koncernens andel av
intresseföretagets vinst eller förlust efter förvärvstidpunkten.
Koncernens redovisade värde på innehav i intresseföretag
inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin
helhet.

Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i
utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna
i dessa företags balans- och resultaträkningar till balans
dagskurs respektive avistakurs för den dag respektive
affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som
uppkommer redovisas i ackumulerade valutakursdifferenser
i koncernens eget kapital.
Utländska valutor
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära
tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta till balansda
gens avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas
enligt transaktionsdagens avistakurs.
Valutakurser
Balansdagskurs

Genomsnittskurs

2019-12-31

9,32

9,46

2018-12-31

8,97

8,69

Rapportering för verksamhetsgrenar och
geografiska marknader
Koncernens fôrsäljning avsåg t o m räkenskapsåret 2018 i
allt väsentligt skogsverksamhet i Panama och produkter
och tjänster avsätts på den lokala marknaden i Panama.
Under 2019 har tradingverksamhet avseende virke startats
av moderbolaget Green Growth Nordic AB.
Tradingen avser i allt väsentligt teak och med försäljning till
Indien. Verksamhetsgrenarna i koncenen omfattar därmed
förvaltning av skogsfastigheter respektive virkesförsäljning
Intäkter
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits
eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i
koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas
exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter
eliminering av eventuell koncernintern försäljning.
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas
på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget.
Koncernens nettoomsättning härrör dels från utförda
externa förvaltningsuppdrag och virkesförsäljning. Intäkter
från utförda förvaltningsuppdrag redovisas i takt med att
uppdragen utförs. Försäljning av virke redovisas när väsent
liga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i
enlighet med försäljningsvillkoren.

Green Growth Nordic AB 2019

29

När andelsägare ingick avtal om andelsförvärv förband sig
Green Growth Nordic AB att förvalta planteringarna fram
till slutavverkning. För detta förskottsbetalade investerarna
en förvaltningsavgift. Förskotten redovisas som förutbetalda
intäkter och intäktsredovisas i takt med att förvaltnings
åtagandena infrias.
Övriga intäkter
Som övriga intäkter redovisas intäkter från aktiviteter
utanför koncernens huvudsakliga verksamhet samt
realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala
avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och
bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad
och en skuld då det finns en legal eller informell förplik
telse att betala ut en ersättning.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som
hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i
koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan
styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna
och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom
överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende
underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast
när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom
förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen
om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion
som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas
även skatteeffekten i eget kapital.
Immateriella anläggningstillgångar

tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens
värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas
som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Koncernens mark har obegränsad
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
• Byggnader

30 år

• Skogsmaskiner

7–10 år

• Övriga fordon

5–10 år

• Datorer
• Övriga maskiner och inventarier

3 år
5–10 år

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat,
görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet.
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas till
gångarna på de lägsta nivåer där det finns separata
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För
tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs
per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i
K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån
anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låne
skulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när Green Growth Nordic AB blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till an

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
skaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut
och nedskrivningar. Goodwill skrivs av linjärt över den
eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla
beräknade nyttjandeperioden.
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av till
gången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrang
eras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del
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Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när för
pliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings
tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med
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ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat
nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränte
intäkt i resultaträkningen.

Moderföretaget

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter
avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffnings
värde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp
som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överens
stämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och
det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder
redovisas till anskaffningsvärde.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffnings
värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för
aktierna samt förvärvskostnader.

Förutbetalda intäkter från andelsägare
Vid direktinvesteringar i planteringar har Green Growth
Nordic AB:s dotterbolag Forwood Forestry S.A. förbundit
sig att förvalta planteringarna fram till slutavverkning.
Intäkterna från försäljning av andelarna redovisas i takt
med att förvaltningsåtagandena infrias.

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i
moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som
anges nedan.

Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till
anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotter
företag redovisas som intäkt.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med
årsredovisningslagens indelning.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balans
räkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är
hänförlig till reserverna.

Kvarstående åtagande på balansdagen redovisas som
långristig skuld, förutbetalda intäkter från andelsägare.
Kortfristig del av åtagandet redovisas som upplupna
kostnader.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs
med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).
Eventuellt avdrag för inkurans görs efter individuell
bedömning
Avsättningar
Avsättning görs när det finns en legal eller informell
förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas
regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av
avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som
räntekostnad.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar
som är noterade på en marknadsplats och har en kortare
löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel.
Förändringar i spärrade medel redovisas i investerings
verksamheten.
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Till och med 2016, och i enlighet med
dåvarande redovisningsprinciper IFRS,
redovisades koncernens bio
logiska
tillgångar till verkligt värde. Denna
redovisning är inte förenlig med nuva
rande redovisningsprinciper, K3 var
för värdet efter principförändringen
har ersatts med verkligt anskaffnings
värde för markförbättring 915 (915)
TSEK, vilket redovisas som Byggna
der och mark samt anskaffningsvärde
för boskap 233 (247) TSEK.
Dotterbolagen i Panama fortsatte att
upprätta bokslut i enlighet med full
ständig IFRS t o m räkenskapsåret 2018.
Följaktligen gjordes där en beräkning
av verkligt värde av skogstillgångarna
vilken per 2018-12-31 utvisade ett
värde om 8 766 TUSD. Från och med
räkenskapsåret 2019 har dotterbolagen
i Panama övergått till det begränsade
regelverket IFRS för SME där redovis
ning av verkligt värde av biologiska
tillgångar inte längre görs.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Green Growth Nordic AB
Org.nr 556271-9228

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern
redovisningen för Green Growth Nordic AB för räkenskaps
året 2019.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernre
dovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den
2019-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisning
ens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och kon
cernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbola
get och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
för räkenskapsåret 2018 har utförts av en annan revisor
som lämnat en revisionsberättelse daterad 14 juni 2019 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 1-14.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis
ningen omfattar inte denna information och jag gör inget ut
talande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen och kon
cernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den informa
tion som identifieras ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende den
na information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rappor
tera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis
ningslagen. 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 misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fort
sätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Anta
gandet 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.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru
vida årsredovisningen och koncernredovisningen som hel
het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina 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 misstag 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.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• 
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel
aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, ut
formar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina ut
talanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktig
het till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektivite
ten i den interna kontrollen.
• 
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och till
hörande upplysningar.
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• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern
redovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser el
ler förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bo
lagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker
hetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen och kon
cernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera ut
talandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan fram
tida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisning
en, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transak
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affårsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalan
de avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styr
ning, övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets 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 bolagets ekono
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt 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 för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om försla
get är förenligt med aktiebolagslagen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen ga
ranti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sve
rige använder jag professionellt omdöme och har en profes
sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bo
lagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Green Growth
Nordic AB för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dis
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbola
get och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner 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 bola
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gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Göteborg den 10 juni 2020
Moore Ranby AB
............................................................................................
Eva Sjölind
Auktoriserad revisor
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