
Euroflorist Intressenter AB (publ) 
Orgnr 556734-5961  www.euroflorist.com 

1 
 

 

 

 

 

 

Bokslutskommuniké  

Euroflorist Intressenter AB (publ), org nr 556734-5961 

 

Fjärde kvartalet 2018 

✓ Nettoomsättning Uppgick till 261,7 MSEK och är en minskning med 8,3 MSEK vid jämförelse med samma period föregående år.  

✓ Normaliserad EBITDA Uppgick till 14,3 MSEK för perioden och är en ökning med 0,8 MSEK vid jämförelse med samma period 

föregående år. I normaliserad EBITDA har 6,2 MSEK i jämförelsestörande engångsposter exkluderats. 

✓ EBITDA Uppgick till 8,1 MSEK för perioden och är en minskning med 0,3 MSEK vid jämförelse med samma period föregående år.  

✓ Operativt kassaflöde Uppgick till 36,7 MSEK och är en ökning med 9 MSEK vid jämförelse med samma period föregående år. 

✓ Nettoskulden Uppgick vid periodens slut till 259 MSEK (253 MSEK). 

Januari - december 2018 

✓ Nettoomsättning Uppgick till 1 016 MSEK och är en minskning med 24 MSEK vid jämförelse med samma period föregående år.  

✓ Normaliserad EBITDA Uppgick till 48,0 MSEK för perioden och är en minskning med 8,0 MSEK vid jämförelse med samma 

period föregående år. I normaliserad EBITDA har 7,7 MSEK i jämförelsestörande engångsposter exkluderats. 

✓ EBITDA Uppgick till 40,3 MSEK för perioden och är en minskning med 9,1 MSEK vid jämförelse med samma period föregående 

år.  

✓ Operativt kassaflödet Uppgick till 37 MSEK och är en ökning med 0,8 MSEK vid jämförelse med samma period föregående år. 

✓ Nettoskulden Uppgick vid periodens slut till 259 MSEK (253 MSEK). 

Händelser efter periodens utgång 

✓ Verksamhetsflytt Koncernen har efter analys tagit beslut om att flytta verksamheten från Plön och istället förlägga den i 

Amsterdam för att skapa synergier i verksamheten.   

 

Sammanfattning         

          

Belopp i MSEK 
okt-dec 

2018 
okt-dec 

2017 
jan-dec 

2018 
jan-dec 

2017 

          

Nettoomsättning 261,7 270,0 1 015,7 1 040,0 

Normaliserad EBITDA 14,3 13,5 48,0 56,0 

EBITDA 8,1 8,4 40,3 49,4 

Normaliserad EBITA 11,1 10,4 35,4 41,8 

EBITA 4,9 5,3 27,7 35,2 

Engångsposter 6,2 5,1 7,7 6,6 

Normaliserad EBITDA marginal 5,5% 5,0% 4,7% 5,4% 

EBITDA marginal 3,1% 3,1% 4,0% 4,8% 

Normaliserad EBITA marginal 4,2% 3,9% 3,5% 4,0% 

EBITA marginal 1,9% 2,0% 2,7% 3,4% 

 

*I normaliserade resultatbegrepp ovan exkluderas engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek. 
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VD har ordet 

Det fjärde kvartalet inkluderar julen, som av tradition varit en högtid i blomsterförmedlingsbranschen världen över. Vi har fortsatt att 

arbeta med de initiativ som påbörjades under sommaren och som fortsatte in i kvartal tre och fyra, där vi främst sätter ett regionalt fokus 

på våra huvudmarknader; Skandinavien och UK. Nyckelmarknaden England som påvisade en vikande trend under det tredje kvartalet 

återhämtade sig under det fjärde kvartalet, medan den positiva trend som uppvisades i främst Sverige i det tredje kvartalet avvek i fjärde 

kvartalet. Bruttomarginalen har under året varit stabil vilket är glädjande, då det är en indikator på hur kärnverksamheten utvecklas. 

Samtidigt har rörelsemarginalen gått ner, då vi inte fullt ut kunnat balansera omkostnaderna i takt med minskade volymer.  

Sett till de utmaningar vi står inför, där en allt tuffare konkurrens från flera aktörer påverkar oss, arbetar vi fortsatt intensivt med att 

stärka Euroflorist erbjudande och konkurrenskraft. Det ökade regionala fokus vi satte i början av det andra halvåret börjar visa resultat. 

Vår förväntan är att det kommer bidra positivt till både försäljning och resultat framgent, vilket vi delvis redan kan konstatera i och med 

att vi hade ett bra fjärde kvartal i UK.  

 

 

 

 

 

Malmö, 28 februari 2019 

 

 

Mats Brandt 

VD och Koncernchef      
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Kommentarer till Rapporten 

Försäljning och marknad 

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet minskade med 3 procent till 261 727 kSEK (270 044 kSEK). UK och Irland uppvisade en 

positiv trend under kvartalet och avslutade året med ökade volymer jämfört med föregående år. Även Norge och Danmark hade en positiv 

utveckling, medan Sverige avslutade året med en något vikande trend. Våra marknader i Centraleuropa uppvisade övervägande positivia 

tecken, förutom Tyskland och Österrike. 

Nettoomsättningen under perioden januari-december uppgick till 1 015 675 kSEK (1 039 961 kSEK), vilket är en minskning med 2,3  

procent jämfört med motsvarande period föregående år.  

Nedgången beror främst på att Storbritannien och Danmark fortsatt påvisar en del utmaningar som aktivt bemöts med marknadsinsatser 

för att förstärka erbjudandet och konkurrenskraften. En del av det arbetet har varit att fortsätta arbeta in den organisationsförändring 

som påbörjades i det första halvåret och som fortsatt väntas ge positiv effekt på försäljningssiffrorna framgent. 

Resultat 

Normaliserad EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 14 298 kSEK (13 437 kSEK) och är justerat med 6 201 kSEK i engångsposter 

relaterat till omstruktureringskostnader av personal samt den skatterevision som pågår i ett av koncernens dotterbolag. Normaliserad 

EBITDA marginal ökade med 0,5 procent från 5,0 till 5,5. Detta förklaras med att normaliserade bruttomarginaler är i linje med föregående 

år på 19 procent, samtidigt med minskade OPEX i relation till omsättningen med 2 procentenheter.  

För perioden januari-december sjönk den normaliserade EBITDA marginalen med 0,7 procent från 5,4 till 4,7 och resultatet uppgick till     

48 070 kSEK (55 904 kSEK). Nedgången i såväl resultat som marginal vid jämförelse med motsvarande period föregående år, förklaras 

främst av högre kostnader för fortsatt tillväxt av kunder och order.  

EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 8 097 kSEK (8 521 kSEK), vilket är en effekt av den justering som gjordes i hur koncernen 

aktiverar egenupparbetade tillgångar, där hela effekten om 3 300 kSEK togs i det fjärde kvartalet 2017 och vilka har hanterats löpande 

under hela 2018. 

För perioden januari-december uppgick EBITDA resultatet till 40 324 kSEK (49 378k SEK) vilket är en försämring med 9 054 kSEK. Detta  

förklaras med att minskade volymer inte fullt ut har kompenserat med minskade omkostnader, vilket leder till att EBITDA marginalen 

minskar med 0,8 procent i perioden. 

Säsongsvariationer 

Euroflorist verksamhet påverkas av högtider runt om i Europa och det fjärde kvartalet är historiskt ett större kvartal, vilket främst beror på 

att julen är högtid som påverkar Euroflorists nyckelmarknader på ett positivt sätt. Årets första och sista kvartal är historiskt de två största 

och starkaste och 2018 följer samma historiska säsongsmönster då omsättningen gick upp under det fjärde kvartalet vid jämförelse med 

det tredje. 

Avskrivningar 

Kvartalets avskrivningar uppgick till 3 706 kSEK (3 665 kSEK) varav majoriteten avsåg immaterialla tillgångar.  

Avskrivningar för perioden januari-december uppgick till 14 654 kSEK (15 268 kSEK) varav varav majoriteten avsåg immaterialla tillgångar.  

Kassaflöde  

Operativt kassaflöde i kvartalet uppgick till 36 708 kSEK (27 687 kSEK), vilket är en förbättring med 9 021 kSEK jämfört med motsvarande 

period föregående år. Den huvudsakliga orsaken till det förbättrade utfallet var kvartalets förändring i rörelsekapitalet, vilket bidrog till 

nästan hela förändringen och beror till stor del på betalningsflöden främst från kund men även till leverantörer. 

För perioden januari-december uppgick det operativa kassaflödet till 37 002 kSEK (36 153 kSEK), vilket är en förbättring med 849 kSEK. 

Förändringen är en kombination av ett försämrat EBITDA och ett förbättrat rörelsekapital. Historiskt har koncernen svängningar i 

rörelsekapitalet mellan åren och perioderna vilket är en naturlig del av verksamheten. 

Kassaflödet i kvartalet från investeringsverksamheten uppgick till -5 276 kSEK (-367 kSEK) och för perioden januari-december uppgick det 

till -14 154 kSEK (-10 955 kSEK) och avser främst investeringar i immateriella tillgångar.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick i kvartalet till -11 909  kSEK till följd av förändrad nyttjandegrad av 

checkräkningskrediten och ingen chekräkningskredit utnyttjades per 31:e december 2018. För perioden januari-december ökade 

kassaflödet med 16 867 kSEK vilket förklaras med den förändrade lånestrukturen koncernen genomförde i det andra kvartalet. 
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Finansiell ställning och likviditet 

Soliditeten uppgick till 35,7 procent (36,6) vid periodens utgång vilket är en minskning med 0,9 procent. Likvida medel uppgick till 20 987 

kSEK (5 892 kSEK) och nettoskulden uppgick till 259 013 kSEK (253 469 kSEK).  

Finansnettot för kvartalet uppgick till -4 372 kSEK (- 8 205 kSEK) där räntenettot bidrog negativt med 2 333 kSEK medan en omvärdering av 

koncernens fordringar och skulder i kvartalet bidrog positivt. 

Finansnettot för perioden januari-december uppgick till -27 524 kSEK (-15 085 kSEK), vilket är en ökning med 12 439 kSEK vid jämförelse 

med motsvarande period föregående år. Det beror på ökat räntenetto och ökade övriga finansiella kostnader i samband med förändrad 

lånestruktur samt negativ påverkan vid omräkning av tillgångar och skulder i annan valuta än SEK.  

Personal  

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 195 st att jämföra med 210 st vid motsvarande period föregående år, vilket är en 

effekt av arbetet att optimera koncernens resurser. Mats Brandt har arbetet som koncernchef och Verkställande direktör under kvartalet, 

då han formellt började sin anställning 1:e oktober 2018 

Goodwill 

Goodwillposten i rapporten över finansiell ställning uppgick till 504 186 kSEK (500 151 kSEK) och förändringen sedan årsskiftet är helt och 

hållet en valutaeffekt hänförlig till att en del av goodwill är i annan än rapporteringsvalutan SEK och omräknas således. 

Nedskrivningsprövning görs så snart indikationer på ett nedskrivningsbehov uppstår eller vid varje årsbokslut. Nedskrivningsprövning har 

gjort under bokslutsarbetet och inga indikationer på nedskrivningsbehov föreligger.  

Väsentliga händelser under perioden 

I kvartalet genomfördes en mindre omstrukturering i Amsterdam vilket gjorde att bolagets eCommerce direktör fick lämna, och ersattes 

med lokala e-handelsansvariga för respektive region.   

I samband med pågående skatterevision i ett dotterbolag förs en dialog med skattemyndigheten.  Då utfallet av denna dialog i dagsläget är 

osäkert, har av försiktighetsskäl hänsyn tagits till eventuella effekter vid beräkningen av reserver för skatter och avgifter. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Efter periodens utgång har beslut tagits att lämna kontoret i Plön, det vill säga customer service och corporate för den tyska marknaden, 

vilket medförde uppsägningar av både personal och lokal. Verksamheten kommer istället att bedrivas lokalt i mindre skala där huvuddelen 

av verksamheten kommer bedrivas från Amsterdam, där koncernen idag har sitt största kontor i Centraleuropa.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncernens och moderbolagets risker och riskhantering finns beskrivna i årsredovisningen för 2017. Under första halvåret 2018 inleddes 

och avslutades refinansieringsprocessen när moderbolaget emitterade ett obligationslån om 280 MSEK som samtidigt noterades på 

företagsobligationslistan på NASDAQ Stockholm. Inga andra händelser av väsentlig karaktär har inträffat under året fram till och med 

rapportdagen som påverkar eller förändrar koncernens eller moderbolagets risker och hantering av dessa.  
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Koncernens Resultaträkning         

          

Belopp i kSEK 
okt-dec 

2018 
okt-dec 

2017 
jan-dec 

2018 
jan-dec 

2017 

Nettoomsättning 261 727 270 044 1 015 675 1 039 961 

Summa Rörelsens Intäkter 261 727 270 044 1 015 675 1 039 961 

          

Rörelsekostnader         

Handelsvaror -217 464 -218 860 -828 060 -844 379 

Övriga externa kostnader -13 356 -19 871 -55 812 -54 467 

Personalkostnader -22 810 -22 885 -91 480 -91 736 

Av-och nedskrivningar av 
anläggnigstillgångar -3 706 -3 665 -14 654 -15 268 

Summa Rörelsens Kostnader -257 336 -265 283 -990 004 -1 005 851 

          

Andel av resultat från joint venture 0 94 0 94 

          

Rörelseresultat 4 391 4 856 25 671 34 204 

          

Resultat från finansiella poster         

Finansiella intäkter 37 4 74 14 

Finansiella kostnader -4 409 -8 205 -27 598 -15 099 

Resultat från finansiella poster -4 372 -8 201 -27 524 -15 085 

          

Resultat före skatt 19 -3 345 -1 853 19 119 

          

Inkomstskatt 155 457 652 -4 562 

Periodens Resultat 174 -2 888 -1 201 14 557 

          

          

          

Koncernens rapport över totalresultat       

          

Periodens Resultat 174 -2 888 -1 201 14 557 

          

Poster som senare återförs till 
resultaträkningen         

Omräkningsdifferenser, utländska 
verksamheter -3 903 5 832 5 065 2 299 

Övrigt totalresultat -3 903 5 375 5 065 2 299 

          

Totalresultat -3 729 2 487 3 864 16 856 
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Koncernens rapport över finansiell ställning    

      

Belopp i kSEK 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR     

      

Anläggningstillgångar     

Goodwill 504 186 500 151 

Övriga immateriella tillgångar 62 084 62 977 

Materiella anläggningstillgångar 3 801 2 751 

Finansiella anläggningstillgångar 12 759 9 351 

Summa anläggningstillgångar 582 829 575 230 

      

Omsättningstillgångar     

Varulager 3 000 2 583 

Kundfordringar 32 862 32 181 

Skattefordringar 7 280 2 792 

Övriga fordringar 7 790 6 967 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 6 472 7 914 

Likvida medel 20 987 5 892 

Summa omsättningstillgångar 78 390 58 329 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 661 219 633 559 

      

      

      

      

      

Belopp i kSEK 2018-12-31 2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget Kapital 235 803 231 939 

Summa eget kapital 235 803 231 939 

      

Långfristiga skulder     

Obligationslån 275 371 0 

Skulder till kreditinstitut   207 553 

Uppskjutna skatteskulder 6 030 6 193 

Övriga avsättningar 25 977 29 453 

Övriga långfristiga skulder 5 938 6 563 

Summa långfristiga skulder 313 317 249 762 

      

Kortfristiga skulder     

Skulder till Kreditinstitut 0 47 334 

Skulder till aktieägare 0 0 

Leverantörsskulder 83 136 80 561 

Skatteskulder 3 792 5 440 

Övriga skulder 4 846 5 034 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 20 324 13 490 

Summa kortfristiga skulder 112 099 151 857 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 661 219 633 559 
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Koncernens förändring av eget kapital    

      

Belopp i kSEK 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående balans 231 939 215 038 

      

Periodens resultat -1 201 14 556 

Övrigt totalresultat 5 065 2 299 

Summa totalresultat 3 864 16 855 

      

Nyttjande av optioner 0 46 

Summa transaktioner med aktieägare 0 46 

      

Utgående balans 235 803 231 939 
 

 

Koncernens Kassaflöde         

          

Löpande verksamheten 
okt-dec 

2018 
okt-dec 

2017 
jan-dec 

2018 
jan-dec 

2017 

Rörelseresultat 4 391 4 856 25 671 34 204 

          
Återföring av ej likviditetspåverkande 
poster 4 011 4 524 16 101 17 641 

Finansiella poster, netto -4 993 -2 966 -19 672 -11 571 

Betald inkomstskatt -1 916 308 -8 954 -6 200 

          

Rörelsekapitalförändring 28 611 19 260 -3 322 -13 225 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 30 104 25 981 9 824 20 849 

          

Investeringsverksamheten         

Nettoinvesteringar, anläggningstillgångar -5 276 -367 -14 154 -10 955 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -5 276 -367 -14 154 -10 955 

          

Finansieringsverksamheten         
Upptagna lån och amortering av lån, 
netto (inkl. förändring av 
checkräkningskredit) 

-11 909 -24 152 16 867 -18 190 

        

Nyttjande av optioner 0 46 0 46 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -11 909 -24 106 16 867 -18 144 

          

Periodens Kassaflöde 12 919 1 508 12 536 -8 250 

Likvida medel vid periodens början 6 152 2 640 5 892 13 222 

Kursdifferens, likvida medel 1 916 1 744 2 559 920 

Likvida medel vid periodens slut 20 987 5 892 20 987 5 892 
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Moderbolagets Resultaträkning         

          

          

Belopp i kSEK 
okt-dec 

2018 
okt-dec 

2017 
jan-dec 

2018 
jan-dec 

2017 

Nettoomsättning 2 208 1 200 3 408 2 400 

Summa Rörelsens Intäkter 2 208 1 200 3 408 2 400 

          

Rörelsekostnader         

Övriga externa kostnader -103 -449 -818 -411 

Personalkostnader -781 -481 -4 536 -2 459 

Summa Rörelsens Kostnader -884 -930 -5 354 -2 870 

          

Rörelseresultat 1 324 270 -1 946 -470 

          

Resultat från finansiella poster         

Finansiella intäkter 12 881 12 459 12 882 12 458 

Finansiella kostnader -4 809 -5 587 -23 273 -11 988 

Resultat från finansiella poster 8 072 6 871 -10 392 470 

          

Resultat före skatt 9 396 7 141 -12 338 0 

          

Inkomstskatt 2 635 0 2 634 0 

Periodens Resultat 12 032 7 141 -9 704 0 

 

Moderbolaget har inga transaktioner som redovisas i övrigt totalresultat 

 

Moderbolagets Balansräkning     

      

Belopp i kSEK 2018-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar         343 574             338 875     

Omsättningstillgångar            53 936                30 909     

Summa tillgångar         397 510             369 784     

      

Belopp i kSEK 2018-12-31 2017-12-31 

Eget Kapital         119 877             129 581     

Långfristiga skulder         275 371             207 553     

Kortfristiga skulder               2 261                32 650     

Summa skulder         397 510             369 784     
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NOTER 

Not 1 Allmän information 

Euroflorist Intressenter AB (publ), org nr 556734-5961 är ett i Sverige registrerat aktiebolag med säte i Malmö, adress Bellevuevägen 46 

och denna bokslutskommuniké är godkänd av styrelsen för publicering 28:e februari 2019.  

Om inget annat anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor, kSEK. Uppgifter inom parentes avser jämförelseperiod.  

Not 2 Redovisningsprinciper 

Euroflorist Intressenter AB (publ) koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som antagits av EU samt den 

svenska årsredovisningslagen och de redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i Euroflorist Intressenter 

AB (publ) årsredovisning för 2017, med undantag för IFRS 9 och IFRS 15, vilka beskrivs nedan. Denna bokslutskommuniké är upprättad i 

enlighet med IAS 34. 

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovising för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderbolaget i 

bokslutskommunikén för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalande så långt detta är möjligt inom ramen 

för Årsredovisningslagen.  

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument tillämpas av Euroflorist Intressenter AB (publ) från 1 januari 2018. 

Varken IFRS 15 eller IFRS 9 har, som beskrivs i årsredovisningen för 2017, har haft en väsentlig påverkan på koncernens resultat eller på 

klassificering, värdering eller redovisningen av koncernens tillgångar och skulder, vilket också beskrivs i noter i årsredovisningen 2017. 

Ingen omräkning av historiska siffror har således gjorts. 

Den 1 januari 2019 träder IFRS 16 Leasingavtal i kraft och baserat på denna standard kommer i princip samtliga leasingavtal att redovisas i 

rapporten för finansiell ställning, med undantag för korta leasingkontrakt och leasingavtal där underliggande tillgång uppgår till mindre 

värde. I efterföljande perioder redovisas kontraktets nyttjanderätt till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar samt justering för omvärdering av leasingskulden. Leasingskulden redovisas löpande till upplupet anskaffningsvärde 

minskat med effektuella leasingbetalningar.  

Euroflorist har under 2018 analyserat och utvärderar den kontraktsenliga samt finansiella innebörden för i koncernen förekommande 

leasingavtal. Baserat på den nya redovisningsstandarden kommer från och med den i januari 2019 balansmässig aktivering ske av 

hyresavtal som för närvarande klassificeras som operationella, vilket får en effekt på koncernens finansiella ställning. Dock kommer den av 

IFRS delgivna lättnadsregeln tillämpas, vilket innebär att balansräkningen inte kommer återge korttidsleasingavtal (nyttjanderätt kortare 

än 12 månader) och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde. Vad gäller diskontering av beräknade 

balansvärden har koncernen tillämpat en marginell låneränta.  

Vid övergången till IFRS 16 Leasingavtal beräknas koncernens balansomslutning öka med 9,6 mSEK genom aktivering av hyresavtal enligt 

ovan givna riktlinjer. Samtliga leasingavtal i portföljen hänför sig till balanserade värden på fastighetsrelaterade hyreskontrakt. Koncernens 

resultaträkning kommer ge en framåtriktad förändring genom att nuvarande rörelsekostnader hänförliga till operationella leasingavtal 

kommer att ersättas med avskrivningar och räntekostnader. Utifrån identifierade kontrakt vid ingången av 2019 förväntas 

rörelseresultatet förbättras med 3,5 mSEK på årsbasis för det kommande räkenskapsåret, vilket reflekteras i en ökad finansiell kostnad 

samt ökade avskrivningar med motsvarande belopp. Nettoeffekten på resultat efter finansiella poster bedöms bli marginell.  

Euroflorist kommer att implementera IFRS 16 Leasingavtal utifrån en förenklad övergångsmetod och kommer inte att räkna om 

jämförelsetalen. Samtliga leasingavtal som berörs av den nya standarden kommer att värderas på den första tillämpningsdagen så som 

standarden alltid varit gällande.  

Not 3 Transaktioner med närstående 

Euroflorist Intressenter AB (publ) närståendekrets och omfattning av transaktioner med närstående beskrivs i årsredovisningen för 2017. 

Inga transaktioner har genomförts under året, mellan Euroflorist Intressenter AB (publ) och närstående, som har haft en väsentlig inverkan 

på bolagets resultat och ställning.  

 

 

 

 

 

 

 



Euroflorist Intressenter AB (publ) 
Orgnr 556734-5961  www.euroflorist.com 

10 
 

Not 4 Koncernens upplåning 

Belopp i kSEK 2018-12-31 2018-09-30 2017-12-31 

Långfristiga skulder       

Obligationslån 280 000 280 000 0 

Skulder till kreditinstitut 0 0 210 749 

Summa 280 000 280 000 210 749 

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 0 5 926 48 612 

Summa 0 5 926 48 612 

Summa Skulder 280 000 285 926 259 361 

Avgår Likvida medel -20 987 -11 929 -5 892 

Nettoskuld 259 013 273 997 253 469 
 

Koncernens nuvarande lånestruktur  

Under 2018 inleddes och avslutades refinansieringsprocessen när moderbolaget emitterade ett obligationslån om 280 MSEK som 

samtidigt noterades på företagsobligationslistan på NASDAQ Stockholm. Obligationslånet ersatte tidigare banklånefinansiering och 

moderbolaget återbetalade kvarvarande skulder till koncernens huvudbank. Obligationens löptid är fyra år från utfästelse 11:e juni 2018 

med kvartalsvisa kupongutbetalningar. Samtidigt ersattes befintlig checkräkningskredit om 45 miljoner kronor med en ny 

checkräkningskredit om 30 miljoner kronor med koncernens huvudbank. Obligationslånet löper med en nominell ränta om Stibor 3m + 

6,25 procent och redovisas enligt effektivräntemetoden till upplupet anskaffningsvärde, efter avdrag för transaktionskostnader. 

Checkräkningskrediten var inte utnyttjad per 31 december 2018 och likvida medel uppgick således till 20 987 kSEK. 
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Finansiell Kalender  

✓ Årsstämma       29 april 2019 

✓ Delårsrapport för januari – mars 2019    30 maj 2019 

 

 

Samtliga finansiella rapporter publiceras på www.euroflorist.com 

 

Malmö 28 februari 2019 

 

Styrelsen för Euroflorist Intressenter AB (publ) 

 

Närmre upplysningar lämnas av: 

Mats Brandt, Verkställande Direktör.  

E-post: mats.brandt@euroflorist.com 

Per Lindsjö, CFO. 

E-post: per.lindsjo@euroflorist.com  

 

Denna rapport har ej varit föremål för revison. 

 

 

Bokslutskommunikén är sådan information som Euroflorist Intressenter AB (publ) är skyldiga att offentligöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentligörande den 28 

februari 2019. 
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Definitioner av alternativa nyckeltal som inte är definierade av IFRS 

EBITDA Resultat före räntor, skatter och av-och nedskrivningar. EBITDA är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att förstå 

vinstgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. 

EBITDA-marginal EBITDA i förhållande till omsättning uttryckt som procenttal. EBITDA-marginalen är ett nyckeltal som koncernen anser 

vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet och för jämförelse med andra bolag. 

Normaliserad EBITDA Ett normaliserat resultat före räntor, skatter och av-och nedskrivningar, det vill säga poster av engångskaraktär och 
avvikelser är återlagda. Måttet är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att förstå resultatet justerat för poster av 
engångskaraktär.  

Normaliserad EBITDA-marginal EBITDA före engångsposter i förhållande till omsättning uttryckt som procenttal. Justerad EBITDA-

marginalen är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet och för jämförelse med andra bolag. 

Engångsposter och omstruktureringskostnader Poster som inte ingår i de ordinarie affärstransaktionerna samt respektive belopp är av en 

väsentlig storlek och därmed får en inverkan på resultat och nyckeltal, klassificeras som engångsposter och omstruktureringskostnad 

Operativt kassaflöde EBITDA inklusive förändring i rörelsekapital justerat för ej likviditetspåverkande poster. Operativt kassaflöde är ett 

nyckeltal som mäter den underliggande verksamhetens bidrag till kassaflödet. 

Soliditet Totalt eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att bedöma 

koncernens finansiella välmående. 

Nettoskuld Räntebärande avsättningar och skulder minskat med räntebärande tillgångar och likvida medel justerat för 

finansieringskostnader i enlighet med IFRS.  

Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld i relation till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. 

Organiskt tillväxt Försäljningsförändring justerad för valutaeffekter och struktur (förvärv och/eller avyttring) jämfört med samma period 

föregående år. 

Bruttomarginal Bruttoresultat uttryckt i procent av nettoomsättningen 

Rörelsemarginal Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättningen 
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