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Juli – september 2018

•  Omsättningen i kvartalet uppgick till 267,1 miljoner kronor 
(224,6), en ökning med 19 procent. 

•  Organisk tillväxt uppgick till 8 procentenheter och förvärvad 
tillväxt till 11 procentenheter.

•  Justerad EBITDA uppgick till 23,8 miljoner kronor (24,3).

•  Justerad EBITDA-marginal uppgick till 8,9 procent (10,8).

• Resultat före skatt uppgick till 9,0 miljoner kronor (7,5).

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –31,5 
miljoner kronor (–12,7).

•  Vinst per aktie uppgick till 0,47 kronor. Vinst per aktie efter 
utspädning uppgick till 0,47 kronor.

• Justerad vinst per aktie uppgick till 0,47 kronor.

• Koncernen har i samband med delårsrapporten konverterat till 
IFRS vilket påverkar resultat och balansräkning 2016, 2017 och 
2018. Se not 2 för mer information.

Delårsrapport januari – september 2018 1)

Nyckeltal

Mkr
juli-sept 

2018
juli-sept 

2017
jan-sept

2018
jan-sept 

2017
jan-dec 

2017 

Omsättning 267,1 224,63) 805,1 535,1 799,3

Resultat före skatt 9,0 7,5 1,2 7,5 8,3

EBITDA 23,8 22,5 47,2 37,5 55,8

Jämförelsestörande poster 0,0 –1,8 –16,1 –7,0 –10,2

Justerad EBITDA 23,8 24,34) 63,3 44,5 65,9

Justerad EBITDA-marginal, % 8,9 10,8 7,9 8,3 8,2

Justerad EBITA 13,7 9,5 36,2 29,2 39,9

Justerad EBITA-marginal, % 5,1 4,2 4,5 5,5 5,0

Avskrivningar immateriella tillgångar –3,1 –1,9 –9,0 –2,0 –4,6

Resultat från finansiella poster –2,2 –5,1 –9,9 –12,7 –17,2

Vinstmarginal resultat efter finansiella poster, % 3,4 3,3 0,2 1,4 1,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten –31,5 –12,7 –21,8 –18,0 17,1

Orderstock 1 757 1 881 1 757 1 881 1 856

Resultat per aktie före utspädning, kr 0,47 1,07 0,29 1,04 0,64

Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,47 1,07 0,29 1,04 0,64

Genomsnittligt antal aktier 35 498 909 6 891 000 31 213 373 6 453 400 6 624 985

1) Green Landscaping har i samband med delårsrapporten konverterat till IFRS vilket medfört att rapporten kompletteras med information om förstagångstillämpning samt noter.
2)  Noteringskostnader om 16 miljoner kronor, samt ränte- och refinansieringskostnader relaterade till balansräkningen före noteringen om 7 miljoner kronor, har påverkat kassa flöde och 

resultat negativt. 
3) Omsättning juli – sept 2017 (pro forma) uppgick till 252,6 miljoner kronor.
4) Justerad EBITDA juli – sept 2017 (pro forma) uppgick till 29,3 miljoner kronor.

Januari – september 2018

•  Omsättningen uppgick till 805,1 miljoner kronor (535,1), en 
ökning med 50 procent varav 15 procentenheter är organisk 
och 35 procentenheter förvärvad tillväxt. 

•  Justerad EBITDA uppgick till 63,3 miljoner kronor (44,5), en 
ökning med 42 procent.

•  Justerad EBITDA-marginal var 7,9 procent (8,3).

• Resultat före skatt uppgick till 1,2 miljoner kronor (7,5).

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –21,8 
miljoner kronor (–18,0) 2).

•  Vinst per aktie uppgick till  0,29 kronor. Vinst per aktie efter 
utspädning uppgick till 0,29 kronor.

• Justerad vinst per aktie uppgick till 0,81 kronor.

• Green Landscapings aktier noterades för handel på Nasdaq 
First North den 23 mars.

• Efter kvartalets utgång meddelades avsikten att förvärva 
Svensk Markservice som omsätter drygt 850 miljoner kronor. 
Förvärvet väntas slutföras under nästa kvartal efter god-
kännande från konkurrensverket.

”Fortsatt hög tillväxt samt strategiskt viktigt förvärv av Svensk Markservice”

Q3
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VD-kommentar

Jag är nöjd att kunna konstatera att Green Landscaping 
fortsätter uppvisa god tillväxt. Omsättningen i kvartalet 
uppgick till 267 miljoner kronor, vilket är 19 procent högre än 
motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten 
var 8 procent, vilket är väsentligt högre än marknadstillväx-
ten. Lönsamheten har dock inte hängt med i den kraftiga 
tillväxten under året vilket är naturligt när en större andel nya 
projekt startas upp. Framåt stärker vi vårt fokus på kund och 
god projektstyrning samtidigt som erfarenheten av att driva 
de nya projekten ökar hos våra medarbetare.

Stärkt position i Väst
Under kvartalet genomförde vårt dotterbolag Tranemo 
Trädgårdstjänst ett mindre inkråmsförvärv av Borås Mark-
entreprenad, som stärker koncernens ställning på utemiljö-
marknaden i Västra Götaland. Vi fortsätter arbeta enligt vår 
förvärvsagenda i syfte att professionalisera branschen och 
skapa ökad kundnytta.

Fortsatt utveckling för Green Steps
I kvartalet meddelade vi nästa steg för vårt projekt Green 
Steps, som syftar till att stärka möjligheterna för nyanlända 
och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. 
Tillsammans med samverkansinitiativet Välkommen till 
Framtiden kommer vi att erbjuda upp till femton personer 
anställning som kombineras med kompetensutveckling 
inom grön yteskötsel. För oss är det viktigt att fler kommuner 
ställer ökade krav på socialt engagemang och professionell 
leverans i upphandlingarna. Högre kvalitet och integration 
medför signifikant ökad samhällsnytta.

Förvärv av Svensk Markservice
I oktober meddelade vi vår avsikt att förvärva Svensk Mark-
service, en rikstäckande aktör inom segment Grönyteskötsel 
& Landscaping i Sverige. Genom förvärvet gynnas kunderna 

i form av ökad lokal närvaro, högre produktivitet och ett bre-
dare tjänsteutbud. Vi kommer också kunna satsa på initiativ 
som Green Steps i ännu högre utsträckning och skapa mer 
nytta för såväl kunder som samhället i stort. Förvärvet ska 
nu godkännas av Konkurrensverket, och förväntas slutföras 
under fjärde kvartalet. 

När förvärvet slutförs kommer vi återkomma till hur den vida-
re integrationen ska ske. Redan nu vet vi att vi kommer att 
nå en kritisk massa som skapar möjligheter att effektivisera 
leveransen över tid genom synergier. 

Arbetet med att förbereda bolaget för notering på  Nasdaq 
Stockholm fortskrider enligt plan.

Johan Nordström
Verkställande direktör
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Koncernens utveckling

Omsättning och resultat tredje kvartalet
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 267,1 (224,6) 
miljoner kronor, en ökning med 18,9 procent. 

EBITDA för juli – september uppgick till 23,8 (22,5) miljoner 
kronor. Finansnettot uppgick till –2,2 (–5,1) miljoner kronor. 
Räntekostnader på externa lån var –1,3 (–4,7) miljoner kro-
nor. Periodens resultat uppgick till 16,5 (7,5) miljoner kronor 
vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,47 kronor. Skatt 
för kvartalet uppgick till 7,5 (–0,1) miljoner kronor.

Koncernen består av tre segment. Grönyteskötsel & Land-
scaping, Sports Landscaping och Träd- och skogsvård. 

Omsättning och resultat januari-september
Omsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 805,1 
(535,1) miljoner kronor, en ökning med 50,5 procent. 

EBITDA för januari – september uppgick till 47,2 (37,5) miljo-
ner kronor. Resultatet belastas med kostnader för noteringen 
(16 miljoner kronor) och räntekostnader för högre skuldsätt-
ning innan notering. Finansnettot uppgick till –9,9 (–12,7) mil-
joner kronor. Räntekostnader på externa lån var –7,4 (–10,2) 
miljoner kronor. Resultat uppgick till 9,1 (6,7) miljoner kronor 
vilket motsvarar en vinst per aktie på 0,29 kronor. Vinst per 
aktie efter utspädningseffekt uppgår till 0,29 kronor. Skatt för 
perioden januari – september uppgick till 7,9 (–0,8) miljoner 
kronor.
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Omsättning per affärsområde, %
januari − september

Träd- och skogsvård, 6%

Sports Landscaping, 15%

Grönyteskötsel & Landscaping, 79%

Sales per business area, %
January − September  

Arborist Services, 5%

Sports Landscaping, 17%

Grönyteskötsel & Landscaping, 78%

Orderstock 
Orderstocken vid utgången av det andra kvartalet uppgick till  
1 757 (1 881) miljoner kronor, en minskning med 7 procent 
mot föregående år.

Över tid finns en korrelation mellan storlek på orderstock och 
omsättning men inte nödvändigtvis i det korta perspektivet. 
Anledningen är att stora och långa avtal upphandlas med 
inter vall på 5-10 år. När Green får förnyat förtroende från 
kunden påverkas orderstocken i stor utsträckning medan 
omsättningen förväntas bli ungefär densamma per år. 

Konvertering till IFRS
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Det är den 
första rapport som koncernen avlämnar enligt International 
Financial Reporting Standards  (IFRS). 
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Grönyteskötsel & Landscaping

Inom Grönyteskötsel erbjuds ett komplett utbud av under-
hållstjänster av grönytor såsom renhållning, gräsklippning, 
beskärning, plantering, lövupptagning och vägskötsel. Under 
vintertid sker snöröjning och halkbekämpning. Inom Land-
scaping erbjuds ett brett utbud av tjänster inom projektering, 
finplanering och renovering av grönområden, samt även enk-
lare byggnationer i form av lekplatser, sedumtak och andra 
utomhusanläggningar.

Omsättning och resultat tredje kvartalet
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 223,1 (194,3) 
miljoner kronor, en ökning med 15 procent. 

Nya kontrakt och hög efterfrågan hos befintliga kunder 
inom avtalsverksamheten drev omsättningen under tredje 
kvartalet. 

Justerad EBITDA uppgick till 26,1 (28,6) miljoner kronor, en 
minskning med 9 procent. 

Fokus riktas i högre utsträckning på att förbättra effektivite-
ten och öka marginalen. 
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Nyckeltal

Mkr
juli-sept   

2018
juli-sept  

2017
jan-sept  

2018
jan-sept  

2017
jan-dec 

2017 

Omsättning 223,1 194,3 649,3 450,6 686,0

Justerad EBITDA 26,1 28,6 69,9 56,6 85,7

Justerad EBITA 20,1 21,4 50,7 45,0 67,3

Orderstock 1 611 1 730 1 611 1 730 1 675

AFFÄRSOMRÅDE

Omsättning och resultat januari-september
Omsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 649,3 
(450,6) miljoner kronor, en ökning med 44 procent. 

En hög försäljning inom snö- och halkbekämpning hade en 
positiv effekt på omsättningen under första kvartalet. Nya 
kontrakt och hög efterfrågan hos befintliga kunder har drivit 
den organiska tillväxten från och med andra kvartalet. 
En stor del av tillväxten är förvärvad. 

Justerad EBITDA uppgick till 69,9 (56,6) miljoner kronor, en 
ökning med 23 procent. 

Förändringen förklaras i huvudsak av ökad volym.

Orderstock
Orderstocken uppgick till 1 611 miljoner kronor (1 730), en 
minskning med 6 procent. Bland vunna affärer i kvartalet 
kan nämnas skötsel i Lindome åt Förbo, ombyggnation av 
 Skånsta lekplats åt  Österåkers kommun och Specialfastig-
heter i Linköping, ett större markprojekt åt ett företag i 
Borås, skötsel av distrikt Öster åt Poseidon i Göteborg och 
Nolhaga Entré åt Alingsås kommun.
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Sports Landscaping

Inom Sports Landscaping erbjuds rådgivning, produktför-
säljning och underhåll av sport- och fritidsanläggningar, till 
exempel golfbanor och fotbollsplaner. Vidare erbjuds tjänster 
såsom anläggning och renovering av naturgräs- och hybrid-
gräsplaner.  

Omsättning och resultat tredje kvartalet
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 28,8 (18,4)  
miljoner kronor, en ökning med 56 procent. Ökningen beror 
till största del på förvärvet av Jordelit. 

Den varma sommaren påverkade volymen av servicepro-
jektnegativt i kvartalet medan produktförsäljningen var enligt 
plan. 

Justerad EBITDA för kvartalet uppgick till 2,3 (0,9) miljoner 
kronor, en ökning med 1,4 miljoner kronor. 

Förändringen förklaras av förvärvet av Jordelit.
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AFFÄRSOMRÅDE

Nyckeltal

Mkr
juli-sept   

2018
juli-sept  

2017
jan-sept  

2018
jan-sept  

2017
jan-dec 

2017 

Omsättning 28,8 18,4 124,0 48,2 66,2

Justerad EBITDA 2,3 0,9 13,5 5,4 8,2

Justerad EBITA 0,5 -0,4 8,2 2,8 4,3

Orderstock 50 79 50 79 70

Omsättning och resultat januari-september
Omsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 124,0 
(48,2) miljoner kronor, en ökning med 157 procent.  Ökningen 
beror till största del på förvärvet av Jordelit. 

Justerad EBITDA för kvartalet uppgick till 13,5 (5,4) miljoner 
kronor, en ökning med 8,1 miljoner kronor. 

Förändringen förklaras av förvärvet av Jordelit.

Orderstock
Orderstocken uppgick till 50 miljoner kronor (79), något lägre 
än föregående år. Bland vunna affärer kan nämnas renove-
ring av en naturgräsplan åt Skövde kommun samt sprutsådd 
av Hills Villastad i Göteborg. 

Myresjöhus Arena
Under juli månad utförde GML Sport renoveringen av 
 Myresjöhus Arena i Växsjö. Projektet bestod av borttagning 
av den gamla naturgräsmattan samt utläggning och sådd 
av en ny hybridgräsmatta. Hela projektet, från borttagning 
till första match, utfördes på sex veckor. Frö och gödsel 
levererades av Jordelit. 
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Träd- och skogsvård

Inom Träd- och skogsvård erbjuds konsultation, trädbeskär-
ning, skötsel av tätortsnära skog och hantering av bio- 
massa. Kontrakt omfattar typiskt längre ramavtal eller  
mindre uppdrag med timarvoden.

Omsättning och resultat tredje kvartalet
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 18,8 (11,5) 
miljoner kronor, en ökning med 63 procent. 
 
Justerad EBITDA uppgick till 2,5 (1,1) miljoner kronor, en 
ökning med 1,4 miljoner kronor. 

Förbättringen förklaras både av en stark efterfrågan och en 
högre effektivitet i leveransen. 
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AFFÄRSOMRÅDE

Nyckeltal

Mkr
juli-sept   

2018
juli-sept  

2017
jan-sept  

2018
jan-sept  

2017
jan-dec 

2017 

Omsättning 18,8 11,5 46,5 35,5 51,5

Justerad EBITDA 2,5 1,1 4,2 3,8 5,5

Justerad EBITA 1,4 0,7 1,6 2,3 3,5

Orderstock 96 73 96 73 111

Omsättning och resultat januari-september
Omsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 46,5 
(35,5) miljoner kronor, en ökning med 31,0 procent. 
 
Justerad EBITDA uppgick till 4,2 (3,8) miljoner kronor, en 
ökning med 0,4 miljoner kronor. 

Förbättringen förklaras både av en stark efterfrågan inom 
samtliga affärsområden och nyvunna avtal under slutet av 
2017 som utvecklats positivt under året. Det är först under 
tredje kvartalet som effektiviteten ökar och högre lönsamhet 
nås.

Orderstock
Orderstocken uppgick till 96 miljoner kronor (73), en ökning 
med 23 miljoner kronor. Inga nya ramavtal har vunnits under 
kvartalet. De större affärer som vunnits under kvartalet är till 
befintliga kunder. 
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Finansiell ställning
Koncernens eget kapital uppgår till 204,7 miljoner kronor 
vilket motsvarar en ökning om 170,3 miljoner kronor jämfört 
med 2017-12-31. I samband med noteringen på First North 
genomfördes både en nyemission som tillförde bolaget 
72,9 miljoner kronor och en kvittningsemission som innebar 
att konvertibla skulder motsvarande 92,3 miljoner kronor 
omvandlades till eget kapital. (Räntan på de konvertibla skul-
derna uppgick till 2,3 miljoner kronor i första kvartalet vilka i 
och med konvertering ej belastar resultatet framöver).

Likvida medel uppgår till 28,7 miljoner kronor. Tillgänglig 
checkkredit uppgår till 23,3 miljoner kronor. Utöver detta 
finns en kreditram om 50 miljoner kronor som är outnyttjad.

Kassaflöde, investeringar och avskrivningar
Koncernens kassaflöde från den operativa verksamheten 
i kvartalet är –31,5 miljoner kronor. Rörelsekapitalbehovet 
varierar med säsong och ökade med 50,1 mkr i kvartalet 
vilket är en effekt av tillväxten och ökad aktivitetet i projekten 
på hösten. 

Periodens (Q3) nettoinvesteringar uppgår till –20,5 miljoner 
kronor.  

Periodens avskrivningar avseende materiella anläggnings-
tillgångar uppgår till –9,5 miljoner kronor (–7,9).

Periodens avskrivningar avseende immateriella anläggnings-
tillgångar uppgår till –3,1 miljoner kronor (–2,0). 

Medarbetare
Medelantal anställda under perioden uppgick till 584 jämfört 
med (492) vid samma period föregående år.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Operativa risker
I den operativa verksamheten finns riskfaktorer som kan 
komma att påverka bolagets affärsmässiga och finansiella 
ställning. Riskerna är främst förknippade med den löpande 
verksamheten såsom leveranskvalitet, anbudsgivning och 
leveranseffektivitet. Utöver detta är vädret en extern risk som 
kan påverka resultatet. För att motverka detta eftersträvas 
en mix av avtal med fast och löpande ersättning samt att 
dela risk med kunder och underentreprenörer.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Finansiella risker
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika slags 
finansiella risker; kreditrisk, marknadsrisker (ränterisk och 
annan prisrisk) och likviditetsrisk. Koncernens övergripande 
riskhantering fokuserar på oförutsägbarheten på de finan-
siella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella 
ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.
Koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras av 
CFO och bolagets övriga ledande befattningshavare tillsam-
mans med styrelsen. Koncernens övergripande målsättning 
för finansiella risker är att minimera negativa effekter på kon-
cernens resultat till följd av marknadsförändringar eller andra 
externa omvärldsfaktorer.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Green Landscaping har tecknat avtal om att förvärva samt-
liga utestående aktier i Svensk Markservice från Nalka och 
vissa andra minoritetsägare, däribland medlemmar i Svensk 
Markservice ledningsgrupp. Svensk Markservice är en 
rikstäckande aktör inom grönyteskötsel- och landscaping-
tjänster i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 398 miljoner 
kronor på kassa- och skuldfri basis (EV) och finansieras helt 
genom nyupptagna kreditfaciliteter. Svensk Markservice 
rapporterade justerade totala rörelseintäkter om cirka 879 
miljoner kronor, justerad EBITDA om cirka 53 miljoner kronor 
och justerad EBITA om ca 27 miljoner kronor för de senaste 
tolv månaderna till och med augusti 2018. Förvärvet stärker 
Green Landscapings position i Sverige inom segmentet 
Grönyteskötsel & Landscaping. Betydande kundvärde 
skapas genom förvärvet i form av kostnadssynergier, ökad 
produktivitet samt stärkt lokal närvaro. Run rate-kostnads-
synergier om cirka 25 miljoner kronor förväntas. Förvärvet är 
villkorat av Konkurrensverkets godkännande och förväntas 
slutföras under fjärde kvartalet 2018. Därav finns ingen fast-
ställd tillträdesbalans att tillgå i dagsläget och ingen förvärvs-
analys har upprättats. 
 
Tranemo Trädgårdstjänst har tecknat avtal om inkråmsför-
värv av Borås Markentreprenad AB. Genom förvärvet stärker 
Tranemo Trädgårdstjänst sin ställning på utemiljömarknaden 
i Västra Götaland. Förvärvet väntas bidra med 10 miljoner 
kronor till koncernens omsättning på årsbasis. Samtliga till-
gångar, rättigheter och skyldigheter tillträddes den 1 oktober 
2018.
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Transaktioner med närstående
Under det första kvartalet konverterade FSN Capital III L.P. 
och Johan Nordström sina konvertibla lån till aktier. Konver-
teringen skedde till marknadsvärde. Därefter har inga väsent-
liga transaktioner med närstående förekommit.  

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgår till 0,6 
miljoner kronor (0,3). Rörelseresultatet uppgår till –1,3 miljo-
ner kronor (0,1). Förändringen är främst hänförlig till ökade 
kostnader för att vara ett noterat bolag samt investeringar i 
intern kontroll.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS). I denna rapport redo-
visas övergången till IFRS.

Säsongsvariationer
Verksamheten är säsongsberoende och olika typer av tjäns-
ter erbjuds beroende på säsong. Under sommaren erbjuds 
ett komplett utbud av underhållstjänster av grönytor såsom 
renhållning, gräsklippning, beskärning, plantering, lövupp-
tagning och vägskötsel. Under vintertid sker snöröjning och 
halkbekämpning. Kvartalens omsättning och resultatutveck-

ling påverkas av säsongerna. Första kvartalet innebär lågsä-
song för Green Landscapings verksamhet. Omsättningen är 
lägre vilket påverkar resultatet negativt. Aktiviteten ökar från 
och med april månad och fortsätter ända till jul. Det fjärde 
kvartalet genererar vanligtvis högst omsättning och resultat 
då projekt ska avslutas under innevarande år.

Aktieinformation
Bolaget noterades på Nasdaq First North den 23 mars 
2018. Certified Adviser är Pareto Securities AB.

Aktiebaserat incitamentsprogram
Bolaget har infört ett incitamentsprogram riktat till nyckel-
personer i koncernen. Vid fullt utnyttjande av bolagets inci-
tamentsprogram kommer det att emitteras 1 672 723 aktier, 
vilket leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 
4,5 procent av aktiekapital. Teckningskursen för aktier som 
tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 27,30 kronor 
per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats 
enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 1,53 kronor. 
Teckning av aktier kan ske under perioden 23 mars 2021  
till och med 23 juni 2021. Vid fullt utnyttjade av tecknings-
optionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 
118 763 kronor.
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RÄKENSKAPER

Mkr Not
juli-sept 

2018
juli-sept

2017
jan-sept

2018
jan-sept

2017
jan-dec 

2017 
jan-dec 

2016

Intäker från kundavtal 3,4 266,6 223,8 802,8 533,5 796,6 680,7

Övriga rörelseintäkter 0,5 0,9 2,3 1,6 2,7 0,9

Omsättning 267,1 224,6 805,1 535,1 799,3 681,6

Rörelsens kostnader

Kostnader för sålda varor och tjänster –134,1 –103,1 –396,8 –246,5 –373,9 –348,7

Övriga externa kostnader –26,4 –25,8 –82,2 –59,9 –93,1 –53,6

Personalkostnader –83,9 –73,1 –263,7 –191,0 –276,4 –252,5

Övriga rörelsekostnader 1,1 0,0 –15,2 –0,1 –0,1 0,0

Avskrivningar av materiella  anläggningstillgångar –9,5 –8,0 –27,1 –15,3 –25,7 –17,8

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 2 –3,1 –1,9 –9,0 –2,0 –4,6 0,0

Rörelseresultat 11,2 12,7 11,1 20,3 25,5 9,0

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 0 0,2 0,1 0,2 2,5 0,6

Finansiella kostnader –2,2 –5,3 –10,0 –13,0 –19,7 –12,8

Summa resultat från finansiella poster –2,2 –5,1 –9,9 –12,8 –17,2 –12,2

Resultat efter finansiella poster 9,0 7,6 1,2 7,5 8,3 –3,2

Skatt 2 7,5 –0,2 7,9 –0,8 –4,1 –1,3

PERIODENS RESULTAT 16,5 7,4 9,1 6,7 4,2 –4,5

Övrigt totalresultat – – – – – –

Summa totalresultat för perioden 16,5 7,4 9,1 6,7 4,2 –4,5

Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Rapport över totalresultat koncernen i sammandrag
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Rapport över finansiell ställning koncernen i sammandrag

Mkr Not
30 sept

2018
30 sept

2017
31 dec 

2017
31 dec 

2016

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2 174,0 133,3 179,1 79,3

Materiella anläggningstillgångar 88,9 76,4 81,8 43,1

Finansiella anläggningstillgångar 2 22,7 16,5 16,7 17,4

Varulager 25,8 7,7 31,2 9,6

Avtalstillgångar 62,4 58,1 36,0 23,5

Kortfristiga fordringar 191,6 148,4 213,0 133,9

Likvida medel 28,7 15,6 33,7 6,1

SUMMA TILLGÅNGAR 594,1 456,0 591,6 312,9

Eget kapital och skulder

Eget kapital 2 207,6 20,9 34,4 0,7

Långfristiga skulder 2 111,6 146,1 160,1 83,6

Avtalsskulder 2 17,0 13,1 16,5 9,5

Kortfristiga skulder 2 257,9 275,9 380,6 219,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 594,1 456,0 591,6 312,9
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Koncernens förändring av eget kapital

Mkr Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Balanserat    
resultat inkl 

årets resultat Totalt

Ingående balans 2016-01-01 1,9 190,9 –187,7 5,1

Nuvärdesberäkning av konvertibla lån 0,1 0,1

Periodens totalresultat –4,5 –4,5

Utgående balans 2016-12-31 1,9 191,0 –192,2 0,7

Rättelse av nuvärdesberäkning av konvertibla lån tidigare år –6,5 –6,5

Nyemission 0,2 19,8 20,0

Periodens totalresultat 6,7 6,7

Utgående balans 2017-09-30 2,1 204,3 –185,5 20,9

Nyemission 0,1 15,9 16,0

Periodens totalresultat –2,5 –2,5

Utgående balans 2017-12-31 2,2 220,2 –188,0 34,4

Nyemission 0,2 74,8 75,0

Nyemissionskostnader –2,1 –2,1

Kvittningsemission 0,4 88,4 88,8

Indragning aktier –0,6 0,6 0,0

Fondemission 0,2 –0,2 0,0

Premier för teckningsoptioner 2,4 2,4

Periodens totalresultat –7,4 –7,4

Utgående balans 2018-06-30 2,5 381,3 –192,6 191,1

Periodens totalresultat 16,5 16,5

Utgående balans 2018-09-30 2,5 381,3 –176,1 207,6

Totalt kapital tillfaller i sin helhet moderbolagets aktieägare.

RÄKENSKAPER
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Koncernens Kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr
juli-sept 

2018
juli-sept

2017
jan-sept

2018
jan-sept

2017
jan-dec 

2017 
jan - dec 

2016

Rörelseresultat 11,2 12,7 11,1 20,3 25,5 9,0

Återläggning avskrivningar 12,6 9,9 36,1 17,3 30,4 17,8

Övriga ej likviditetspåverkande poster –2,2 0,0 –1,0 – –1,9 0,4

Erhållna och betalda räntor –1,9 –0,7 –10,1 –5,3 –7,6 –5,5

Betald inkomstskatt –5,4 –1,0 –8,6 –1,9 –0,4 –0,2

Kassaflödet från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

14,3 20,9 27,5 30,4 46,0 21,5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –45,8 –33,6 –49,3 –48,4 –28,9 –18,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten –31,5 –12,7 –21,8 –18,0 17,1 2,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten –21,3 –47,5 –34,7 –48,9 –106,9 –9,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50,4 71,1 51,5 76,4 117,4 9,3

Periodens kassaflöde –2,4 10,9 –5,0 9,5 27,6 2,2

Likvida medel vid periodens början 31,1 4,7 33,7 6,1 6,1 3,9

Likvida medel vid periodens slut 28,7 15,6 28,7 15,6 33,7 6,1
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr
juli-sept 

2018
juli-sept

2017
jan-sept

2018
jan-sept

2017
jan-dec 

2017 
jan-dec 

2016

Nettomsättning 0,6 0,3 1,3 1,0 1,4 1,9

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 0,0 –0,1 –18,0 –0,5 –1,1 –1,6

Personalkostnader –1,9 –0,1 –3,5 –0,3 –0,4 –0,3

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Rörelseresultat –1,3 0,1 –20,2 0,2 –0,1 0,0

Finansiella poster –1,3 –4,0 –8,6 7,2 –11,1 –6,3

Årets resultat –2,7 –3,9 –28,8 –7,0 –11,2 –6,3

Mkr
30 sept

2018
30 sept 

2017
31 dec 

2017
31 dec   

2016

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,0 0,0 0,0

Finansiella anläggingstillgångar 361,4 295,0 362,9 208,4

Summa anläggningstillgångar 361,8 295,0 362,9 208,4

Kortfristiga fordringar 53,0 2,2 1,9 0,5

Kassa och bank 0,0 0,0 2,4 0,3

Summa omsättningstillgångar 53,0 2,2 4,3 0,8

SUMMA TILLGÅNGAR 414,8 297,2 367,2 209,2

Eget kapital 257,7 104,5 116,2 99,2

Långfristiga skulder 83,1 124,3 132,6 81,3

Kortfristiga skulder 74,0 68,4 118,4 28,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 414,8 297,2 367,2 209,2
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RÄKENSKAPER

Kv3
2018

Kv2
2018

Kv1 
2018

Kv4 
2017

Kv3 
2017

Kv2 
2017

Kv1 
2017

Omsättning, Mkr 267,1 309,3 228,8 264,2 224,6 186,8 123,7

Justerad EBITDA, Mkr 23,8 34,4 5,8 21,4 24,3 20,4 –0,2

Justerad EBITDA-marginal, % 8,9 11,1 2,5 8,1 10,8 10,9 –0,1

Justerad EBITA, Mkr 13,7 26,3 –3,8 10,7 16,4 16,9 –4,1

Justerad EBITA-marginal, % 5,1 8,5 –1,7 4,0 7,3 9,0 –3,3

Rörelsekapital, Mkr 63,2 13,1 –6,7 –30,5 –11,9 2,2 –30,4

Rörelsekapital justerat, Mkr 63,2 13,1 –6,7 14,9 29,2 30,5 –2,4

Jämförelsestörande poster, Mkr 0,0 0,4 16,3 3,2 1,8 4,7 0,5

Eget kapital, Mkr 207,6 191,1 171,1 34,4 20,9 0,1 7,4

Räntebärande nettoskuld, Mkr 126,6 73,8 75,5 145,2 143,6 92,9 71,2

Nettoskuld/Justerad EBITDA RTM (pro forma), ggr 1,5 0,9 1,1 2,2 2,7 1,9 1,5

Medelantal anställda 584 605 463 509 492 419 329

Nyckeltal koncern

Avstämning av nyckeltal ej definierade enligt IFRS
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kom-
pletterande information till investerare och bolagets ledning. Måtten ska därför ses som ett komplement snarare än en ersättning för mått 
som definieras enligt IFRS. Eftersom Green Landscapings definitioner av dessa mått kan skilja sig från andra företags definitioner av samma 
begrepp redogörs nedan för hur de beräknats. 

EBITDA
Kv3

2018
Kv2

2018
Kv1 

2018
Kv4 

2017
Kv3 

2017
Kv2 

2017
Kv1 

2017

Rörelseresultat 11,2 23,0 –23 5,1 12,7 12,3 –4,6

Avskrivningar 12,6 11,0 12,6 13,1 9,8 3,4 4

Totalt EBITDA 23,8 34,0 –10,4 18,2 22,5 15,7 –0,6

Justerad EBITDA
Kv3

2018
Kv2

2018
Kv1 

2018
Kv4 

2017
Kv3 

2017
Kv2 

2017
Kv1 

2017

Rörelseresultat 23,8 34,0 –10,5 18,3 22,5 15,7 –0,7

Jämförelsestörande poster 0,0 0,4 16,3 3,2 1,8 4,7 0,5

Totalt Justerad EBITDA 23,8 34,4 5,8 21,4 24,3 20,4 –0,2

Justerad EBITDA-marginal räknas fram genom att ställa Justerad EBITDA i relation till omsättningen.

Justerad EBITA
Kv3

2018
Kv2

2018
Kv1 

2018
Kv4 

2017
Kv3 

2017
Kv2 

2017
Kv1 

2017

Justerad EBITDA 23,8 34,4 5,8 21,4 24,3 20,4 –0,2

Avskrivning materiella tillgångar –9,4 –8,1 –9,6 –10,9 –7,9 –3,5 –3,9

Totalt Justerad EBITA 14,4 26,3 –3,8 10,5 16,4 16,9 –4,1

Justerad EBITA-marginal räknas fram genom att ställa Justerad EBITA i relation till omsättningen. 
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Nettoskuld
Kv3

2018
Kv2

2018
Kv1 

2018
Kv4 

2017
Kv3 

2017
Kv2 

2017
Kv1 

2017

Checkräkningskredit –50,4 –9,3 –43,7 –43,5 –57,6 –41,8 –32,3

Skulder till kreditinstitut (långfristig) –42,3 –41,6 –37,6 –51,1 –52,0 –23,8 –5,9

Skulder avseende finansiell leasing –56,1 –45,1 –45,8 –45,9 –45,0 –31,6 –34,7

Skulder till kreditinstitut (kortfristig) –6,4 –8,9 –36,3 –38,5 –4,6 –0,4 0,0

Likvida medel 28,7 31,2 88,0 33,8 15,6 4,7 1,7

Totalt Nettoskuld –126,6 –73,8 –75,5 –145,2 –143,6 –92,9 –71,2

Justerad EBITDA RTM
Kv3

2018
Kv2

2018
Kv1 

2018
Kv4 

2017
Kv3 

2017
Kv2 

2017
Kv1 

2017

Justerad EBITDA för kvartalet 23,8 34,4 5,8 21,4 24,3 20,4 –0,2

Summa fyra senaste kvartalen 85,4 85,9 71,9 65,9 52,6 48,4 47,0

Totalt Justerad EBITDA RTM 85,4 85,9 71,9 65,9 52,6 48,4 47,0

Nettoskuld/justerad EBITDA RTM, ggr -1,5 –0,9 –1,1 –2,2 –2,7 –1,9 –1,5

Justerad vinst per aktie
Juli-sept 

2018
jan-sept 

2018

Periodens resultat 16,6 9,2

NRI 0,0 16,1

Justerat resultat 16,6 25,3

Genomsnittligt antal aktier 35 498 909 31 213 373

Totalt Justerad EBITA 0,47 0,81

Rörelsekapital
Kv3

2018
Kv2

2018
Kv1 

2018
Kv4 

2017
Kv3 

2017
Kv2 

2017
Kv1 

2017

Varulager 25,8 25,2 33,5 31,2 7,7 8,6 8,8

Korta fordringar 254,0 246,0 223,5 249,0 206,5 159,0 120,4

Levskulder –81,2 –107,2 –108,8 –131,8 –79,7 –60,7 –49,2

Övriga skulder –15,1 –18,8 –13,3 –21,8 –27,7 –9,5 –12,8

Avtalsskulder –17,0 –29,3 –33,2 –16,5 –13,1 –5,8 –5,0

Upplupna kostnader –103,3 –102,8 –108,4 –140,6 –105,6 –89,4 –92,6

Totalt Rörelsekapital 63,2 13,1 –6,7 –30,5 –11,9 2,2 –30,4

Justerat rörelsekapital
Kv3

2018
Kv2

2018
Kv1 

2018
Kv4 

2017
Kv3 

2017
Kv2 

2017
Kv1 

2017

Varulager 25,8 25,2 33,5 31,2 7,7 8,6 8,8

Korta fordringar 254,0 246,0 223,5 249,0 206,5 159,0 120,4

Levskulder –81,2 –107,2 –108,8 –131,8 –79,7 –60,7 –49,2

Övriga skulder –15,1 –18,8 –13,3 –21,8 –27,7 –9,5 –12,8

Fakturerat men ej upparbetat –17,0 –29,3 –33,2 –16,5 –13,1 –5,8 –5,0

Upplupna kostnader –103,3 –102,8 –108,4 –140,6 –105,6 –89,4 –92,6

Rta Konvertibelt lån 0,0 0,0 0,0 45,4 41,1 28,3 28,0

Totalt Justerat rörelsekapital 63,2 13,1 –6,7 14,9 29,2 30,5 –2,4
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NOTER

Not 1 Tillämpade redovisningsprinciper
1.1 Grund för rapportens upprättande
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Financial 
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från 
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 
Denna delårsrapport för koncernen upprättas i enlighet med IAS 34 
Interim Financial Reporting och Årsredovisningslagen. 

Moderbolagets redovisning upprättas enligt Årsredovisningsla-
gen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för Juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär 
att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen 
tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta 
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga 
dotterbolag. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor 
(SEK) som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och 
koncernen.

Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om 
fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är värderade till 
sina historiska anskaffningsvärden om inte annat framgår nedan. 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med förvärvsmetoden 
och samtliga dotterföretag, i vilka bestämmande inflytande innehas, 
konsolideras från och med det datum detta inflytande erhölls.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att 
flera uppskattningar görs av ledningen för redovisningsändamål. De 
områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är kom-
plexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är 
av väsentlig betydelse för koncernredovisningen, anges i not 1.2 
Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska erfaren-
heter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande 
omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar 
om gjorda bedömningar ändras eller andra förutsättningar föreligger.

Bruttoredovisning tillämpas genomgående avseende redovisning 
av tillgångar och skulder förutom i de fall där både en fordran och 
en skuld existerar gentemot samma motpart och dessa på legala 
grunder är kvittningsbara och avsikten är att göra detta. Bruttoredo-
visning tillämpas också avseende intäkter och kostnader om inget 
annat anges.

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar för-
väntas återvinnas eller förfalla till betalning senare än tolv månader 
efter balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
förväntas återvinnas eller förfalla till betalning inom mindre än tolv 
månader efter balansdagen.

Tillämpade redovisningsprinciper inkluderar nya och ändrade 
standards utgivna av IASB och antagna av EU som är gällande vid 
vart rapporteringstillfälle. Nya standarder ska användas så snart 
de är gällande och en utvärdering av effekter på redovisningen ska 
göras så snart en förändring är känd. 

1.2 Viktiga bedömningar och antaganden
Företagsledningen och styrelsen gör bedömningar och antaganden 
om framtiden. Dessa bedömningar och antaganden påverkar redo-
visade tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader samt övrig 
information som lämnats, bland annat ansvarsförbindelser. Dessa 
bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika anta-
ganden som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. 
Härigenom dragna slutsatser utgör grunden för avgöranden rörande 

redovisade värden på tillgångar och skulder i de fall dessa inte kan 
fastställas genom annan information. Verkliga utfall kan avvika från 
dessa bedömningar om andra antaganden görs eller andra förut-
sättningar uppstår. Områden som inkluderar dylika bedömningar 
och antaganden som kan ge betydande påverkan på koncernens 
resultat och finansiella ställning är till exempel:
•  Övriga materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas 

till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker över den beräk-
nade nyttjandeperioden ned till ett bedömt restvärde. Det redovi-
sade värdet på koncernens anläggningstillgångar prövas så snart 
ändrade förutsättningar visar att ett nedskrivningsbehov finns. 
Vid nedskrivningsprövning av goodwill måste ett antal väsentliga 
antaganden och bedömningar beaktas för att kunna beräkna 
kassagenererande enhetens nyttjandevärde. Dessa antaganden 
och bedömningar hänför sig till förväntade framtida diskonterade 
kassaflöden. Prognoser för framtida kassaflöden baseras på 
bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekost-
nader, grundade på historisk utveckling, allmänna marknadsför-
utsättningar, utveckling och prognoser för branschen samt annan 
tillgänglig information. Antagandena framtas av företagsledningen 
och granskas av styrelsen. 

•  Beräkning av uppskjuten skattefordran respektive skatteskuld: 
Bedömningar görs för att bestämma både aktuella och upp-
skjutna skattetillgångar eller -skulder, särskilt vad avser upp-
skjutna skattetillgångar. Härvid bedöms sannolikheten för att de 
uppskjutna skattefordringarna kommer att utnyttjas för avräkning 
mot framtida beskattningsbara vinster. Det verkliga värdet på 
dessa framtida beskattningsbara vinster kan avvika vad avser 
framtida affärsklimat och intjäningsförmåga eller förändrade 
skatteregler.

•  Beräkningar avseende rättstvister och ansvarsförbindelser: Kon-
cernen är inblandad i ett antal mindre tvister och rättsliga förfaran-
den inom ramen för den löpande verksamheten. Ledningen anlitar 
extern juridisk rådgivning i dessa frågor. När det ekonomiska 
utfallet av rättsliga tvister bedöms kunna bli väsentligt redovisas 
det separat.

•  Beräkning av garantiavsättningar och avtalstillgångar som base-
ras på en projektprognos.

1.3 Ändrade redovisningsprinciper
Den 1 januari 2018 har två nya standarder trätt ikraft som koncer-
nen tillämpar.

IFRS 9 “Finansiella instrument” berör främst tre olika områden; 
klassificering och värdering, nedskrivningar och säkringsredovisning. 
Samtliga finansiella instrument behöver klassificeras i de värderings-
kategorier som beskrivs i IFRS 9. Den efterföljande redovisningen 
och värderingen av de finansiella instrumenten beror på dess kate-
gorisering. IFRS 9 har ersatt den tidigare standarden för redovisning 
och värdering av finansiella instrument, IAS 39, från och med 1 
januari 2018. En ny modell för beräkning av kreditförlustreserv ingår 
också i IFRS9. Det är en tre stegs modell som tar utgångspunkt 
i förändringar i kreditrisken hos de finansiella tillgångarna. Över-
gången till ny modell för redovisning av förväntade kreditförluster 
enligt IFRS 9 har inte påverkat redovisningen då koncernen inte haft 
några betydande kreditförluster. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som ersatt tidigare 
standarder för intäktsredovisning. Denna standard ska tillämpas 
på alla avtal med kunder. En kund enligt denna standard är en part 
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som ingått avtal om att erhålla varor eller tjänster som genereras av 
företagets ordinarie verksamhet i utbyte mot ersättning. Med nuva-
rande kundavtal har inte införandet av IFRS 15 fått någon väsentlig 
påverkan. 

Den 1 januari 2019 kommer den nya leasingstandarden, IFRS 16, 
att träda ikraft. Enligt IFRS 16 ska samtliga leasingavtal som löper 
över 12 månader eller längre och där den underliggande tillgången 
inte är av mindre värde, 5 KUSD, redovisas i balansräkningen. Green 
går därför igenom samtliga leasing- och hyreskontrakt och kommer 
att beräkna vilka effekter IFRS 16 kommer att få. Såväl redovisade 
tillgångar som skulder förväntas öka. Även resultaträkningen och 
finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen kommer att påver-
kas men någon tillförlitlig uppskattning av relevanta belopp har ännu 
inte kunnat göras.

I moderbolaget kommer undantaget i RFR 2 beträffande lea-
singavtal att tillämpas. Det innebär att moderföretagets principer för 
redovisning av leasingavtal kommer att vara oförändrade.

Koncernredovisning
Med dotterbolag avses de bolag i vilka moderbolaget direkt eller 
indirekt har bestämmande inflytande över genom ägande av mer 
än 50 procent av aktiernas röstvärde eller på annat sätt har rätten 
att utforma finansiella och operativa strategier i bolaget. Samtliga 
dotterbolag konsolideras enligt förvärvsmetoden. 

Rörelseförvärv
Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på till-
gångar som lämnats som ersättning och uppkomna eller övertagna 
skulder per överlåtelsedagen. Förvärvsmetoden innebär att verkligt 
värde för förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder 
och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv, oavsett omfattning 
på eventuellt minoritetsintresse, värderas till verkliga värden vid 
förvärvstidpunkten. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av 
identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt 
värde för de förvärvade nettotillgångarna redovisas en negativ skill-
nad i resultaträkningen.

Dotterbolag som förvärvas under räkenskapsåret medtages 
i koncernredovisningen från den tidpunkt då det bestämmande 
inflytandet överförts till koncernen. Dotterbolag som avyttrats under 
räkenskapsåret ingår i koncernredovisningen till och med tidpunkten 
då det bestämmande inflytandet upphör.

Samtliga koncerninterna transaktioner och balansposter samt 
orealiserade vinster och koncernbidrag har eliminerats. Även oreali-
serade förluster elimineras om inte transaktionen utgör ett bevis på 
att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.

Segmentsrapportering
Segmentsrapporteringen baserar sig på de segment som används 
i den interna rapporteringen till högste verkställande beslutsfattare, 
vilket är den verkställande direktören.

Transaktioner och balansposter i främmande valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakurs-
vinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i 

utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den 
funktionella valutan efter den valutakurs som föreligger på balans-
dagen.

Intäktsredovisning
IFRS 15 bygger på en femstegsmodell som utgångspunkt för att 
redovisa intäkter från kontrakt med kunder. Intäkten redovisas när 
kontroll av varor och tjänster övergår till kund. 

Fastställt transaktionspris allokeras till varje enskilt identifierat 
prestationsåtagande baserat på ett fristående försäljningspris. Det 
betyder att varje prestationsåtagande ska allokera sin andel av intäk-
ten baserat på dess fristående försäljningspris i relation till summan 
av alla prestationsåtagandes fristående försäljningspris. Rörliga 
ersättningar allokeras vanligtvis proportionellt mellan de identifierade 
prestationsåtaganden, om det inte föreligger tydliga indikationer att 
den rörliga ersättningen inte avser samtliga identifierade åtaganden 
i avtalet. 

Intäkter redovisas över tiden i de fall någon av de tre indikatio-
nerna i IFRS 15 är uppfyllda. Såväl input- som outputmetoden 
tillämpas för att fastställa färdigställandegraden i koncernens åtag-
anden och hur intäkterna ska redovisas

Intäkter som redovisas vid en given tidpunkt intäktsförs när 
kontrollen övergår till kunden. Övergången av kontroll anses 
vanligtvis ha skett när någon av de fem indikationerna är uppfyllda, 
ovillkorad skyldighet att betala, legal äganderätt, fysisk besittning, 
överföring av signifikanta risker och förmåner eller accept av varan. 

Verksamheten avser i huvudsak tjänsteuppdrag samt varuförsälj-
ning. Koncernens intäkter fördelar sig på tre segment där intäkter 
redovisas enligt följande:

Grönyteskötsel och Landscaping, 
Intäkter inom detta segment redovisas i huvudsak som tjänster 
överförda löpande över tiden baserat på färdigställandegrad. 
Skötselavtal avser vanligen avtal som sträcker sig över 3-4 år med 
option på tilläggsperiod och avser skötsel av grönytor enligt avtalade 
principer (frekvens/funktionsbaserat) och periodicitet. Eventuell 
tilläggsperiod beaktas inte innan optionen utnyttjats. Anläggningsav-
tal avser vanligen avtal som har en kortare avtalstid, upp till 2 år och 
avser ett mer specifikt uppdrag att t ex bygga lekplatser, bygga om 
en innergård eller andra anläggningar. 

Sports Landscaping 
Intäkter inom denna verksamhetsgren redovisas antingen vid en 
tidpunkt eller löpande över tiden. Vilken metod som används är 
avhängigt av vilken affärshändelse som inträffat. Tjänsteuppdrag kan 
vara av två karaktärer, skötseluppdrag som sträcker sig över längre 
tid och har en fast faktureringsplan alternativ kortare tjänsteuppdrag 
som utförs utifrån löpande räkning. Varuförsäljning avser försäljning 
av maskiner, material och reservdelar. Försäljningspriset utgår från 
en fastställd prislista.

Träd- och skogsvård
Verksamheten avser främst tjänsteuppdrag som sker till löpande 
räkning. Intäkter inom detta segment redovisas i huvudsak baserat 
på färdigställandegrad och intäkter tas löpande över avtalstiden.
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Säsongsvariationer
Verksamheten är säsongsberoende och olika typer av tjänster 
erbjuds beroende på säsong. Under sommaren erbjuds ett komplett 
utbud av underhållstjänster av grönytor såsom renhållning, gräs-
klippning, beskärning, plantering, lövupptagning och vägskötsel. 
Under vintertid sker snöröjning och halkbekämpning. Kvartalens 
resultatutveckling påverkas således av säsongerna. Första kvartalet 
innebär lågsäsong för Green Landscapings verksamhet. Omsätt-
ningen är lägre vilket påverkar resultatet negativt. Aktiviteten ökar 
från och med april månad och fortsätter ända till jul. Det fjärde kvar-
talet genererar vanligtvis högst omsättning och resultat då projekt 
ska avslutas under innevarande år.

Skatter
Skatter i resultaträkningen inkluderar såväl aktuell skatt som upp-
skjuten skatt.

Aktuell skatt är skatt som betalas eller erhålls avseende aktuellt år. 
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt redovisas på balansdagen i enlighet med ba-
lansräkningsmetoden för temporära skillnader mellan tillgångars och 
skulders skattemässiga och redovisningsmässiga värden. Uppskju-
ten skatt värderas till nominellt belopp och beräknas med tillämpning 
av skattesatser och lagar som har beslutats eller aviserats per ba-
lansdagen. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning 
det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskul-
der kvittas om det finns en legal rätt att kvitta kortfristiga skatteford-
ringar mot kortfristiga skatteskulder och den uppskjutna skatten är 
hänförlig till samma enhet i koncernen och samma skattemyndighet.

Finansiella instrument – generellt
Finansiella tillgångar och skulder tas upp i rapport över finansiell 
ställning när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga vill-
kor. En finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell ställning 
när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar 
kontrollen över dem. Bedömning görs vid varje rapporttillfälle om det 
finns objektiva indikatorer om att en finansiell tillgång är i behov av 
nedskrivning. En finansiell skuld tas bort från rapport över finansiell 
ställning när förpliktelsen i avtalet fullgjorts. 

Klassificering och värdering
Alla finansiella instrument som redovisas i balansräkningen ska klas-
sificeras i olika värderingskategorier. Värderingen av de finansiella 
instrumenten beror på dess kategorisering. Enligt IFRS 9 beror 
klassificeringen av finansiella instrument på koncernens affärsmo-
dell (syftet med innehavet av den finansiella tillgången) samt den 
finansiella tillgångens kontraktsenliga kassaflöden. Kategorier av 
finansiella tillgångar enligt IFRS 9 är följande: 
•  Finansiella tillgångar värderad till upplupet anskaffningsvärde
•  Finansiell tillgång värderad till verkligt värde via övrigt totalresultat
•  Finansiell tillgång värderad till verkligt värde via resultat räkningen
Vad gäller finansiella skulder värderas de till upplupet anskaffnings-
värde eller verkligt värde via resultatet. 

Fordringar
Fordringarna, inklusive kundfordringar, värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde. IFRS 9 kräver att förlustreserveringar görs för förväntade 
kreditförluster. Reservering för kundförluster görs baserat på historik 
och rating. Eventuell nedskrivning av fordringar redovisas i rörelsens 

kostnader. Eftersom den förväntade löptid är kort på kundfordringar 
redovisas de till nominellt belopp utan diskontering.

Skulder
Skulder till kreditinstitut (lång- och kortfristiga), skulder avseende fi-
nansiell leasing, checkräkningskredit, leverantörsskulder klassificeras 
som övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaffnings-
värde. Vid anskaffning värderas övriga finansiella skulder till verkligt 
värde plus transaktionskostnader. Övriga finansiella skulder redovi-
sas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. 

De skulder i koncernen som är värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen utgörs av tilläggsköpeskillingar vid förvärv av 
dotterbolag. 

Upplupet anskaffningsvärde innebär det belopp som tillgången el-
ler skulden ursprungligt redovisades till med avdrag för amorteringar 
och nedskrivningar samt tillägg för periodiseringar av den initiala 
skillnaden mellan anskaffningsvärde och förväntat belopp att erhålla 
på förfallodagen.  

Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle 
erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av 
en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. Om 
marknadspriser inte finns tillgängliga fastställs det verkliga värdet för 
enskilda instrument med hjälp av olika värderingstekniker. 

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt tillgodohavanden hos 
banker och motsvarande institut med förfallodag inom tre månader 
från anskaffningstidpunkten. 

Skulder till kreditinstitut 
Skulder till kreditinstitut redovisas inledningsvis till verkligt värde, 
netto efter transaktionskostnader och därefter till upplupet anskaff-
ningsvärde. Skulder till kreditinstitut klassificeras som räntebärande 
långfristiga eller kortfristiga skulder i balansräkningen.

Leverantörsskulder  
Leverantörsskulder tas upp när faktura erhållits och redo visas till 
upplupet anskaffningsvärde.

Nedskrivningar 
Vid varje rapporteringsperiods slut görs en bedömning om det finns 
objektiva kriterier som pekar på att ett nedskrivningsbehov finns för 
en finansiell tillgång eller en grupp av tillgångar. Nedskrivning görs 
enbart om de objektiva kriterierna ändrats till följd av en eller flera 
händelser som inträffat efter tillgången redovisades första gången. 
Händelsen ska också ha betydelse för de förväntade framtida kas-
saflödena för tillgången eller gruppen av tillgångar. 

En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde, vilket är det 
högsta av verkligt värde minskat med försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Med nyttjandevärde avses summan av nuvärdet 
av uppskattade framtida kassaflöden och det beräknade restvärdet 
vid slutet av nyttjandeperioden. Vid beräkning av nyttjandevärde 
diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats som beaktar 
marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den 
specifika tillgången. Bedömning av nedskrivning görs om möjligt för 
individuella eller annars för kassagenererande enheter. Koncernen 
baserar beräkningen på uppnådda resultat, prognoser, affärsplaner 
samt ekonomiska prognoser och marknadsdata.
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En genomförd nedskrivning återförs om de objektiva kriterierna till 
följd av en senare händelse visar att nedskrivningsbehov inte längre 
föreligger.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger 
det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade bolagets 
identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv 
av dotterbolag redovisas som immateriella tillgångar. Ingen avskriv-
ning görs på Goodwill. Goodwill fördelas på kassagenererande 
enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelning 
görs på de kassagenerande enheter som förväntas bli gynnade av 
det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. 

Varumärke
De värden som i förvärvsanalyserna har identifierats som tillhörande 
varumärke bedöms ha en livslängd baserat på den tid de faktiskt 
används. Om ett varumärke skulle utrangeras kommer värdet att 
skrivas ner.  

Kundrelationer och kundkontrakt
De värden som i förvärvsanalyserna har identifierats som tillhörande 
kundrelationer har bedömts ha en livslängd på 1,5-5 år och skrivs 
av linjärt. 

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar avser externt förvärvade 
tillgångar såsom balanserade utgifter för programvaror, patent, 
varumärken och licenser. De tillgångar som har en bestämbar nytt-
jandeperiod värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumule-
rade avskrivningar och nedskrivningar. Övriga immateriella tillgångar 
skrivs av linjärt på bedömd nyttjandetid, normalt fem år. Immateriella 
tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från den 
tidpunkt då de är tillgängliga för användning.

Nedskrivningar
Prövningar av nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar görs så 
snart det uppstår indikation på att en tillgång har minskat i värde. 
Nedskrivning redovisas om det redovisade värdet för en tillgång eller 
dess kassagenererade enhet överstiger återvinningsvärdet. Återvin-
ningsvärdet är det högre av nyttjandevärdet och det verkliga värdet 
reducerat med försäljningskostnader. Nyttjandevärdet beräknas 
som nuvärdet av det beräknade framtida kassaflödet efter skatt. 
Vid varje balansdag bedöms de nedskrivningar som redovisats i 
tidigare perioder för att se om det finns indikationer på att nedskriv-
ningsbehovet har minskat eller inte längre föreligger. En nedskrivning 
återförs endast i den utsträckning tillgångens redovisade värde efter 
återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle 
ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av 
de avskrivningar som då skulle ha gjorts.

En prövning av nedskrivningsbehovet för de kassagenererande 
enheter som goodwill allokerats till genomförs årligen samt när det 
finns indikationer på nedskrivningsbehov. Prövningar av behovet av 
nedskrivning liksom redovisning av nedskrivning av goodwill sker 
på samma sätt som för immateriella tillgångar. Nedskrivningar av 
goodwill återförs dock inte.  

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består huvudsakligen av maskiner 
och fordon. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar och i 
förekommande fall nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Avskrivningar 
baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och fördelas linjärt över 
den beräknade nyttjandeperioden.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resulta-
träkningen som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar under ett halvt basbelopp aktive-
ras inte utifrån en väsentlighetsbedömning.  

Tillgångarnas restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod 
granskas i slutet av varje räkenskapsår och justeras om så behövs 
framåtriktat i slutet av varje redovisningsperiod. Sedvanliga utgifter 
för underhåll och reparationer kostnadsförs när de uppstår, men 
utgifterna för betydande förnyelser och förbättringar redovisas i 
balansräkningen och skrivs av under den återstående nyttjandeperi-
oden för den underliggande tillgången.

Följande avskrivningstider tillämpas:

  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
 Arbetsmaskiner 5 år
 Bilar 5 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Leasing som leasetagare
Finansiell leasing redovisas vid leasingperiodens början till det lägre 
av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av leasingavgifterna. 
Den leasade tillgången redovisas som anläggningstillgång. Varje 
leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finan-
siella kostnader. Motsvarande betalningsförpliktelse, efter avdrag för 
finansiella kostnader, ingår i räntebärande skulder. Räntedelen i de 
finansiella kostnaderna redovisas i resultaträkningen.

Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal 
skrivs av enligt leasingperiodens löptid. Leasingavtal som inte klassi-
ficerats som finansiella leasingavtal utgör operationella leasingavtal. 
Leasingavgifter för operationell leasing kostnadsförs som rörelse-
kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde 
och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoför-
säljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat 
med försäljningskostnader. Anskaffningsvärde beräknas i enlighet 
med FIFU-metoden (först in först ut). Initialt värderas råmaterial 
och inköpta färdiga produkter till anskaffningskostnad. Varulagrets 
anskaffningsvärde kan behöva justeras då anskaffningsvärdet över-
stiger nettoförsäljningsvärdet. Den valda värderingsmetoden innebär 
att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i 
rörelseresultatet medan kursdifferenser på finansiella fordringar och 
skulder redovisas bland finansiella poster. 
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Ersättningar till anställda
Pensionsplaner
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period 
de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 

En avsättning i samband med uppsägning av personal redovisas 
endast om företaget är förpliktigat att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbju-
dande för att uppmuntra frivillig avgång. I de fall företaget säger upp 
personal beräknas avsättningen efter en detaljerad plan som minst 
innehåller arbetsplats, befattningar och ungefärligt antal berörda per-
soner samt ersättningarna för varje personalkategori eller befattning 
och tiden för planens genomförande.

Kortfristiga ersättningar till anställda
Löner och ersättningar och därpå sociala avgifter kostnadsförs i den 
period ersättningarna avser och redovisas i resultaträkningen.

Rörlig lön
Reservationer kostnadsförs löpande för rörliga löner i enlighet med 

den ekonomiska innebörden i avtalet. 

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisning upprättas enligt Årsredovisningslagen 
(ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 
2 Redovisning för Juridiska personer. Moderbolaget tillämpar andra 
redovisningsprinciper än koncernen i följande fall:

Koncernbidrag lämnas mellan svenska koncernbolag där detta är 
tillåtet för att minimera koncernens skattekostnader 

Eventuella tilläggsköpeskillingar redovisas mot aktier i dotterbolag. 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella.
Andelar i dotterföretag värderas före eventuell nedskrivning till 

anskaffningsvärde.
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Rapport över totalresultat juli-sept 2016 jan-sept 2016 jan-dec 2016

Mkr Not

Enl 
tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS
Enligt 
IFRS

Enl 
tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS
Enligt 
IFRS

Enl 
tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS
Enligt 
IFRS

Intäker från kundavtal d 193,8 –33,3 160,5 500,3 –8,8 491,5 672,8 7,9 680,7

Förändring pågående arbeten d –33,4 33,4 0,0 –8,6 8,6 0 7,6 –7,6 0,0

Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 2,1 2,1 0,9 0,9

Omsättning 160,5 0,1 160,6 493,8 –0,2 493,6 681,3 0,3 681,6

Rörelsens kostnader

Handelsvaror och underentreprenörer d –70,0 –0,1 –70,1 –236,4 0,2 –236,2 –348,4 –0,3 –348,7

Övriga externa kostnader –9,4 –9,4 –45,3 –45,3 –53,6 –53,6

Personalkostnader –61,3 –61,3 –185,7 –185,7 –252,5 –252,5

Övriga rörelsekostnader –0,1 –0,1 –0,1 –0,1 0,0 0,0

Avskrivningar av materiella   
anläggningstillgångar

–3,9 –3,9 –12,1 –12,1 –17,8 –17,8

Avskrivningar av immateriella  
anläggningstillgångar

b –4,5 4,5 0,0 –13,4 13,4 0,0 –17,8 17,8 0,0

Rörelseresultat 11,3 4,5 15,8 0,8 13,4 14,2 –8,8 17,8 9,0

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6

Finansiella kostnader –3,8 –3,8 –9,6 –9,6 –12,8 –12,8

Summa resultat från finansiella 
poster

–3,7 0,0 –3,7 –9,5 0,0 –9,5 –12,2 0,0 –12,2

Resultat efter finansiella poster 7,6 4,5 12,1 –8,7 13,4 4,7 –21,0 17,8 –3,2

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –1,3 0,0 –1,3

PERIODENS RESULTAT 7,6 4,5 12,1 –8,7 13,4 4,7 –22,3 17,8 –4,5

Summa totalresultat för perioden 7,6 4,5 12,1 –8,7 13,4 4,7 –22,3 17,8 –4,5

Not 2 Effekter av övergång till IFRS för koncernen
Koncernen ändrar redovisningsprinciper och tillämpar från och 
med denna rapport IFRS. Årsredovisningen för räkenskapsåret 
2018 kommer att bli den första fullständiga finansiella rapporten för 
koncernen som upprättas i enlighet med IFRS. Övergångsdatum 
(startpunkt) för redovisning enligt IFRS har satts till 2016-01-01.

Vid övergången har IFRS1 Första gången IFRS tillämpas använts, 
vilket innebär att samtliga gällande standarder tillämpas med ret-
roaktiv verkan på de perioder som redovisas i rapporten. Det finns 
dock vissa undantag och bolaget har valt att använda undantaget 
att enbart tillämpa IFRS3 Rörelseförväv framåtriktat från och med 
övergångstidpunkten. Tillämpning av undantaget, att inte räkna om 

tidigare förvärv, innebär att goodwillposten är fryst per 2016-01-01 
och goodwillavskrivningar som skett efter detta datum återlagts. 

Årsredovisningarna för 2009 och 2010 har upprättats i enlighet 
med IFRS men då inga poster som räknats om i denna rapport 
fanns vid dessa tidpunkter bedöms det inte har någon effekt.

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisnings-
principer och IFRS
Nedanstående tabell redovisar skillnader i eget kapital och summa 
totalresultat mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och 
IFRS.
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Rapport över totalresultat juli-sept 2017 jan-sept 2017 jan-dec 2017

Mkr Not

Enl 
tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS
Enligt 
IFRS

Enl 
tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS
Enligt 
IFRS

Enl 
tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS
Enligt 
IFRS

Intäker från kundavtal d 201,3 22,3 223,8 511,4 22,0 533,4 790,9 5,7 796,6

Förändring pågående arbeten d 22,4 –22,4 0,0 22,1 –22,1 0,0 11,5 –11,5 0,0

Övriga rörelseintäkter 0,9 0,9 1,6 1,6 2,7 2,7

Omsättning 224,6 –0,1 224,6 535,1 –0,1 535,1 805,2 –5,8 799,3

Rörelsens kostnader

Handelsvaror och underentreprenörer d –103,2 0,1 –103,1 –246,6 0,1 –246,5 –379,7 5,8 –373,9

Övriga externa kostnader d –25,8 –25,8 –58,3 –1,6 –59,9 –87,3 –5,8 –93,1

Personalkostnader –73,1 –73,1 –191,0 –191,0 –276,4 –276,4

Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1

Avskrivningar av materiella   
anläggningstillgångar

–8,0 –8,0 –15,3 –15,3 –25,7 –25,7

Avskrivningar av immateriella  
anläggningstillgångar

b –5,8 3,9 –1,9 –14,5 12,5 –2,0 –20,9 16,3 –4,6

Rörelseresultat 8,7 3,9 12,7 9,3 10,9 20,3 15,0 11,4 25,5

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 0,2 0,2 0,3 0,3 2,5 2,5

Finansiella kostnader d –5,3 –5,3 –12,1 –1,0 –13,0 –18,8 –0,9 –19,7

Summa resultat från finansiella 
poster

–5,1 0,0 –5,1 –11,8 –1,0 –12,8 –16,3 –0,9 –17,2

Resultat efter finansiella poster 3,6 3,9 7,5 –2,5 9,9 7,5 –1,2 10,5 8,3

Skatt –0,2 0,0 –0,2 –1,2 0,4 –0,8 –5,0 0,9 –4,1

PERIODENS RESULTAT 3,4 3,9 7,4 –3,7 10,3 6,7 –6,2 10,4 4,2

Summa totalresultat för perioden 3,4 3,9 7,4 –3,7 10,3 6,7 –6,2 10,4 4,2
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Balansräkning 2016-01-01 2016-09-30 2016-12-31

Mkr Not

Enl 
tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS
Enligt 
IFRS

Enl 
tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS
Enligt 
IFRS

Enl 
tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS
Enligt 
IFRS

Tillgångar

Varumärken a, b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kundrelationer a, b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Goodwill a, b 78,3 78,3 65,0 13,4 78,4 60,5 17,8 78,3

Övriga immateriella tillgångar 0,1 0,1 0,5 0,5 1,0 1,0

Materiella  
anläggningstillgångar

50,3 50,3 44,7 44,7 43,1 43,1

Uppskjutna skattefordringar 18,5 18,5 18,6 18,6 17,3 17,3

Övr finansiella  
anläggningstillgångar

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Varulager 9,9 9,9 10,2 10,2 9,6 9,6

Avtalstillgång d 0,0 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 23,5 23,5

Kortfristiga fordringar d 152,0 –5,8 146,2 159,1 159,1 157,4 –23,5 133,9

Likvida medel 3,9 3,9 3,3 3,3 6,1 6,1

Summa tillgångar 313,0 0,0 313,0 301,4 13,4 314,8 295,0 17,8 312,9

Eget kapital och skulder

Eget kapital d 4,1 4,1 –3,5 13,4 9,9 –17,2 17,8 0,7

Avsättningar d 2,4 -2,4 0,0 3,3 -3,3 0,0 3,4 –3,4 0,0

Långfristiga skulder d 82,0 1,8 83,8 114,3 2,8 117,1 80,8 2,7 83,5

Avtalsskuld d 0,0 8,8 8,8 0,0 26,8 26,8 0,0 9,5 9,5

Uppskjuten skatteskuld d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Kortfristiga skulder d 224,5 –8,2 216,3 187,3 -26,3 161,0 227,9 –8,7 219,2

Summa eget kapital  
och skulder

313,0 0,0 313,0 301,4 13,4 314,8 295,0 17,8 312,9
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Balansräkning 2017-09-30 2017-12-31

Mkr Not

Enl 
tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS 
Enligt 
IFRS

Enl 
tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS
Enligt 
IFRS

Tillgångar

Varumärken a, b 0,0 3,5 3,5 0,0 8,9 8,9

Kundrelationer a, b 0,0 18,1 18,1 0,0 29,9 29,9

Goodwill a, b 99,6 10,6 110,2 138,3 –0,4 137,9

Övriga immaterialla tillgångar 1,5 1,5 2,5 2,5

Materiella  
anläggningstillgångar

76,4 76,4 81,8 81,8

Uppskjutna skattefordringar 16,5 16,5 16,7 16,7

Övr finansiella  
anläggningstillgångar

0,0 0,0 0,0 0,0

Varulager 7,7 7,7 31,2 31,2

Avtalstillgång d 0,0 58,1 58,1 0,0 36,0 36,0

Kortfristiga fordringar 206,5 –58,1 148,4 249,0 –36,0 213,0

Likvida medel 15,6 15,6 33,7 33,7

Summa tillgångar 423,7 32,1 456,0 553,3 38,3 591,6

Eget kapital och skulder

Eget kapital d –7,4 28,1 20,9 5,3 29,1 34,4

Avsättningar d 2,6 –2,6 0,0 2,7 –2,7 0,0

Långfristiga skulder d 136,0 1,8 137,8 144,1 1,7 145,8

Avtalsskuld d 0,0 13,1 13,1 0,0 16,5 16,5

Uppskjuten skatteskuld d 3,5 4,8 8,3 5,8 8,5 14,3

Kortfristiga skulder d 289,1 –13,1 275,9 395,4 –14,8 380,6

Summa eget kapital  
och skulder

423,7 32,1 456,0 553,3 38,3 591,6
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2017-09-30 2017-12-31

Mkr
Enl tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS Enligt IFRS
Enl tidigare 

principer
Effekt av 

IFRS Enligt IFRS

Likvida medel 40,5 0,0 40,5 71,7 0,0 71,7

Likvida medel (skuld) 23,0 -0,9 22,1 41,9 -1,4 40,5

Eget kapital 20,0 0,0 20,0 36,0 0,0 36,0

Summa erlagd köpeskilling 83,5 -0,9 82,6 149,6 -1,4 148,2

Nettotillgångar 32,5 0,0 32,5 55,1 0,0 55,1

Varumärken 0,0 3,5 3,5 0,0 8,9 8,9

Kundrelationer/Kundkontrakt 0,0 20,0 20,0 0,0 33,9 33,9

Uppskjuten skatteskuld 0,0 -5,2 -5,2 0,0 -9,3 -9,3

Summa identifierade tillgångar 32,5 18,4 50,9 55,1 33,5 88,6

Goodwill 55,3 -23,5 31,7 102,5 -42,8 59,7

Effekt på goodwillposten
Mkr 2016-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2017-12-31

Goodwill 65,0 60,5 99,6 138,4

Återlåggning avskrivningar på förvärv före övergång till IFRS 13,4 17,8 31,2 35,6

Återlåggning avskrivningar på förvärv efter övergång till IFRS 0,0 0,0 3,0 6,9

Omklassificering från goodwill till immaterialla tillgångar 0,0 0,0 -23,5 -42,8

Summa effekt IFRS 13,4 17,8 10,6 -0,4

Nytt goodwillvärde 78,4 78,3 110,2 137,9

Effekt på Kundkontrakt 
Mkr 2016-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2017-12-31

Omklassificering från goodwill till immateriella tillgångar 0,0 0,0 20,1 34,2

Tillkommande avskrivningar kundrelationer 0,0 0,0 –2,0 –4,3

Total påverkan kundkontrakt 0,0 0,0 18,1 29,9

a)  Omräkning av rörelseförvärv inklusive återläggning av goodwill
Under 2017 har följande förvärv gjorts:
• Tranemo Trädgårdstjänst 2017-06-26
• Björnentreprenad 2017-07-18
• JE Mark 2017-11-29
• Jordelit 2017-12-06
Samtliga dessa förvärv har gåtts igenom och räknats om så att de redovisas i enlighet med IFRS3 Rörelseförvärv. De förvärv som är gjorda 
före 2016-01-01 har inte räknats om i enlighet med det undantag för retroaktiv tillämpning av IFRS 3 som finns i IFRS 1. Avskrivningarna på 
dessa förvärv har lagts tillbaka för perioden efter 2016-01-01 då tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod ej skrivs av i enlighet med IAS 
38, iställetg görs nedskrivningsprövning årligen eller närhelst det finns tecken på värdenedgång. 
Den totala effekten av omräkningen i enlighet med IFRS3 rörelseförvärv framgår av nedanstående tabeller. 
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Effekt på avskrivningar
Mkr

juli-sept
2017

jan-sept
2017

jan-dec
2017

Återläggning avskrivning goodwill 5,8 14,5 20,5

Tillkommande avskrivningar kundrelationer och varumärken –1,9 –2,0 –4,2

Total effekt avskrivningar i rapport över totalresultat 3,9 12,5 16,3

c) Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på samtliga IFRS justeringar i de fall de ger upphov till temporära skillnader i balansräkningen. 

Effekt i balansräkningen avseende uppskjuten skatteskuld omräkning rörelseförvärv
Mkr 2017-09-30 2017-12-31

Uppskjuten skatteskuld på tillkommande immateriella tillgångar 5,2 9,4

Upplösning uppskjuten skatteskuld avseende årets avskrivning  
immateriella tillgångar

–0,4 –0,9

Total 4,8 8,5

Effekt på avskrivningar
Mkr

juli-sept
2016

jan-sept
2016

jan-dec
2016

Återläggning avskrivning goodwill 4,5 13,4 17,8

Tillkommande avskrivningar kundrelationer och varumärken 0,0 0,0 0,0

Total effekt avskrivningar i rapport över totalresultat 4,5 13,4 17,8

b) Immateriella tillgångar
Goodwill bedöms enligt IFRS att ha obestämbar livslängd och skrivs därför inte av. Årligen görs istället nedskrivningstester. Nedskrivnings-
prövningen består i att bedöma om återvinningsvärdet är högre än det redovisade värdet. Återvinningsvärdet har beräknats på basis av 
enhetens nyttjandevärde, vilket utgör nuvärdet av enhetens förväntade framtida kassaflöde, utan hänsyn till eventuell framtida verksam-
hetsexpansion och omstrukturering. Samma väsentliga antaganden har gjorts för alla segment. En av de mest väsentliga antaganden är 
den framtida omsättningen. Nedskrivningstesten har baserats på en diskonteringsränta om 6,8 % (10,3 %) . Kassaflödena har baserats på 
finansiella prognoser omfattande 4 år och baseras på en uthållig tillväxttakt om 2 % (2 %). Vid övergången till IFRS har genomgång gjorts av 
förvärven som skett under 2017 och det har identifierats ytterligare immateriella tillgångar i form av varumärken, kundrelationer och kund-
kontrakt. Avskrivningstid kundrelationer uppgår till 1,5-5 år. Varumärken skrivs ner om de utrangeras eller säljs. Tabellen nedan åskådliggör 
effekterna:
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d) Omklassificering och omrubriceringar
I Rapport över totalresultat har följande ändringar gjorts
•  Nettoomsättning och förändring pågående arbeten benämns intäkter från kundavtal enl IFRS 15
• Kostnad sålda varor har flyttats från förändring pågående arbeten till Kostnader för sålda varor och tjänster
• Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter benämns Finansiella intäkter
• Räntekostnader och liknande resultatposter benämns Finansiella kostnader
• Skatt på årets resultat och övriga skatter har slagits ihop och benämns Skatt

I Balansräkningen har följande ändringar gjorts 
•  Kassa och bank benämns Likvida medel
• Avsättningar har omklassificerats till långfristig respektive kortfristig skuld
• Avtalstillgångar och avtalsskulder har specificerats

Se även nedanstående tabeller över IFRS justeringar i balansräkningen

Effekt på förändring pågående arbeten
Mkr 

juli-sept  
2016

jan-sept  
2016

jan-dec   
2016

juli-sept  
2017

jan-sept  
2017

jan-dec   
2017

Omklassificering till Intäkter från kundavtal 33,3 8,8 –7,9 –22,3 –22,0 –5,7

Omklassificering till Handelsvaror och underentreprenad 0,1 –0,2 0,3 –0,1 –0,1 –5,8

Totalt förändring pågående arbeten 33,4 8,6 –7,6 –22,4 –22,1 –11,5

Effekt på övriga externa kostnader
Mkr 2016-01-01 2016-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2017-12-31

Återläggning av tidigare aktiverade förvärvskostnader 0,0 0,0 0,0 –1,6 –5,8

Totalt övriga externa kostnader 0,0 0,0 0,0 –1,6 –5,8

Effekt på finansiella kostnader
Mkr 2016-01-01 2016-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2017-12-31

Återläggning av tidigare aktiverade förvärvskostnader 0,0 0,0 0,0 –0,9 –0,9

Totalt finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 –0,9 –0,9

Effekt på Eget kapital
Mkr 2016-01-01 2016-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2017-12-31

Enligt tidigare princip 4,1 –3,5 –17,2 –7,4 5,3

Återläggning tidigare avskrivningar under 2016 på förvärv  
gjorda före övergångstidpunkt till IFRS

0,0 13,4 17,8 32,3 38,3

Avskrivning på förvärv gjorda 2017 enligt IFRS –1,9 –4,1

Återläggning av tidigare aktiverade förvärvskostnader –2,5 –6,7

Skatteffekt 0,4 0,9

Totalt eget kapital 4,1 9,9 0,7 20,9 34,3

Effekt på avtalstillgångar
Mkr 2016-01-01 2016-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2017-12-31

Omklassificering från kortfristiga fordringar 5,8 0,0 23,5 58,1 36,0

Totalt avtalstillgångar 5,8 0,0 23,5 58,1 36,0

Effekt på avsättningar
Mkr 2016-01-01 2016-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2017-12-31

Omklassificering till långfristiga skulder –1,8 –2,8 –2,7 –1,8 –1,7

Omklassificering till kortfristiga skulder –0,6 –0,5 –0,7 –0,8 –1,0

Totalt avsättningar –2,4 –3,3 –3,4 –2,6 –2,7
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Mkr
juli-sept

2018
juli-sept

2017
jan-sept

2018
jan-sept

2017
jan-dec

2017

Tjänster överförda löpande över tid

Grönyteskötsel & Landscaping 220,7 193,7 639,4 449,8 684,3

Träd- och skogsvård 18,0 11,5 44,3 35,5 49,6

Sports Landscaping 23,5 15,2 46,5 35,8 45,9

Summa 262,2 220,4 730,2 521,1 779,8

Varor överförda vid en enskild tidpunkt

Sports Landscaping 4,9 3,2 75,0 12,4 19,5

Summa 4,9 3,2 75,0 12,4 19,5

Summa intäkter från kundavtal 267,1 223,6 805,2 533,5 799,3

Intäkterna är i sin helhet hänförliga till den svenska marknaden.

Mkr
juli-sept

2018
juli-sept

2017
jan-sept

2018
jan-sept

2017
jan-dec

2017

Grönyteskötsel & Landscaping 223,1 194,3 649,3 450,6 686,0

Sports Landscaping 28,8 18,4 124,0 48,2 66,2

Träd- och skogsvård 18,8 11,5 46,5 35,5 51,5

Koncernintern försäljnng –3,6 0,5 –14,7 0,8 –4,4

Summa intäkter från kundavtal 267,1 224,7 805,1 531,1 799,3

Grönyteskötsel & Landscaping 26,1 28,6 69,9 56,6 85,7

Sports Landscaping 2,3 0,9 13,5 5,4 8,2

Träd- och skogsvård 2,5 1,1 4,2 3,8 5,5

Koncerngemensamma kostnader –7,1 –8,1 –41,5 –28,3 –42,7

Summa justerad EBITDA 23,8 22,5 46,1 37,5 56,7

Not 5 Effekter av övergång till IFRS för moderbolaget
Övergången till IFRS har endast inneburit en omklassificering avseende refinansieringskostnad vilken uppkom i Q1 2018 och uppgick till 3,1 
mkr. Periodiseringen sker över avtalets längd. Effekten av omklassificeringen påverkar räntekostnader och skulder. Några ytterligare effekter 
har inte uppkommit varför tabeller inte bedöms nödvändiga.

Not 4 Segmentsredovisning

Not 3 Intäkter från avtal med kunder

Effekt på kortfristiga skulder
Mkr 2016-01-01 2016-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2017-12-31

Omklassificering till avtalsskulder –8,8 –26,8 –9,5 –13,1 –16,5

Återläggning av tidigare aktiverade förvärvskostnader –0,9

Justering tilläggsköåeskilling 0,7

Omklassificering från avsättningar 0,6 0,5 0,7 0,8 1,0

Totalt kortfristiga skulder –8,2 –26,3 –8,7 –13,1 –14,8
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AKTIE OCH ÄGARE

Green Landscaping har 613 st aktieägare. Bolaget har en serie stamaktier som är noterade på Nasdaq First North. 
Per den 30 september 2018 fanns 35 498 909 registrerade aktier. Market Cap per 30 september var 1 022 miljoner kronor 
jämfört med 905 miljoner kronor 31 juli. 

Största aktieägare per 30 september 2018 Antal aktier % av kapital

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 6 813 957 19,2%

Staffan Salén m familj 6 445 839 18,2%

Johan Nordström 3 576 738 10,1%

AFA Försäkring 2 261 000 6,4%

Per Sjöstrand 1 668 886 4,7%

Tredje AP-fonden 1 651 000 4,7%

Nordnet Pensionsförsäkring 1 380 527 3,9%

Peter Lindell 1 140 000 3,2%

Tranemo Förvaltning AB 781 727 2,2%

Toppstjärnan AB 699 718 2,0%

Summa 10 största ägare 26 419 395 74,4%

Övriga aktieägare 9 079 517 25,6%

Totalt 35 498 909 100%
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Underskrift

Rapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Green Landscaping Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentlig-
görande den 12 november 2018 kl. 14:00 CEST. 

Stockholm den 12 november 2018

Johan Nordström

Verkställande direktör

Ytterligare information
Johan Nordström, VD, johan.nordstrom@greenlandscaping.se, 0708-38 58 12
Carl-Fredrik Meijer, CFO, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se, 0701-08 70 19
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Definitioner med förklaring

Allmänt
Alla belopp i tabeller är i miljoner kronor om inget annat anges. Alla värden inom parentes () är jämförelsesiffror för samma 
period föregående år om inget annat anges.

Nyckeltal Definition/beräkning Syfte

EBITA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella 
anläggningstillgångar.

EBITA ger en helhetsbild av vinst genere-
rad från den löpande verksamheten.

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella 
anläggningstillgångar samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar.

EBITDA tillsammans med EBITA ger en 
helhetsbild av vinst genererad från den 
löpande verksamheten.

EBITA- 
marginal

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella 
anläggningstillgångar, i procent av omsättning.

EBITA-marginal används för att mäta 
operativ lönsamhet.

EBITDA- 
marginal

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella 
anläggningstillgångar samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar, i procent av omsättningen.

EBITDA-marginal används för att mäta 
operativ lönsamhet.

Justerad EBITA EBITA justerat för jämförelsestörande poster. Justerad EBITA ökar jämförbarheten av 
EBITA.

Justerad EBITDA EBITDA justerat för jämförelsestörande poster. Justerad EBITDA ökar jämförbarheten av 
EBITDA.

Justerad EBITA- 
marginal

EBITA justerat för jämförelsestörande poster, i procent av omsättningen. Justerad EBITA-marginal exkluderar  
effekten av jämförelsestörande poster, 
vilket möjliggör en jämförelse av den 
underliggande operativa lönsamheten.

Justerad EBITDA- 
marginal

EBITDA justerat för jämförelsestörande poster, i procent av omsättningen. Justerad EBITDA-marginal exkluderar  
effekten av jämförelsestörande poster, 
vilket möjliggör en jämförelse av den 
underliggande operativa lönsamheten.

Jämförelse-
störande poster 
(NRI)

Poster som tydligt skiljer sig från den normala verksamheten och är av engångska-
raktär. Exempelvis notering på Nasdaq First North i mars 2018 eller vid uppsägning 
av hyreskontrakt i samband med förvärv. 

Att ge en rättvisander bild av det under-
liggande resultatet 

Rörelsekapital Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minus kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet används för att mäta 
företagets förmåga att möta kortfristiga 
kapitalkrav.

Rörelsekapital 
justerat

Rörelsekapital exklusive upplupna räntor på aktieägarlån. Se rörelsekapital men visar den under-
ligande verksamhetens rörelsekapital-
behov.
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Green Landscaping i korthet
Green Landscaping Group erbjuder genom åtta dotterbo-
lag marknadens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet 
att göra staden skönare och tryggare. Målsättningen är en 
miljö som tillför ett verkligt mervärde där människor vill vara. 
Verksamheten är uppdelad i tre rörelsesegment: Grönyte-
skötsel & Landscaping, Sports Landscaping och Träd- och 
skogsvård.

Vi är professionella i allt vi gör och i centrum finns vår perso-
nal som med sin kompetens och erfarenhet inspirerar våra 
kunder och realiserar deras drömmar om en vacker och 
funktionell utemiljö. En utemiljö som med våra tjänster inom 
skötsel och drift består under en lång tid. Antalet anställda är 
cirka 600 och omsättningen drygt 1 000 miljoner kronor. 

Vår historia
Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom 
skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att för-
ädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus 
på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Green 
Landscaping bildades år 2009 genom sammanslagning av 
fyra aktörer inom skötsel av utemiljöer och har sedan dess 
vuxit såväl organiskt som genom förvärv.

Kontaktinformation Kommande rapporteringstillfällen

Kvartalsrapport Q4 25 februari 2019
FÖRETAGSADRESS

Green Landscaping Holding AB

Klarabergsviadukten 70

111 64 Stockholm

Postadress

Green Landscaping

Box 703 96

107 24 Stockholm


