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Delårsrapport Januari – Mars 2019 

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

 

Första kvartalet 2019 

✓ Nettoomsättning Uppgick till 309,8 MSEK och är en ökning med 8,9 MSEK vid jämförelse med samma period föregående år.  

✓ Normaliserad EBITDA Uppgick till 24,1 MSEK för perioden och är en ökning med 3,5 MSEK vid jämförelse med samma period 

föregående år. I normaliserad EBITDA har 1 MSEK (0 MSEK) i jämförelsestörande engångsposter exkluderats. 

✓ EBITDA Uppgick till 23,1 MSEK för perioden och är en ökning med 2,5 MSEK vid jämförelse med samma period föregående år.  

✓ Operativt kassaflöde Uppgick till 15,1 MSEK och är en minskning med 5,6 MSEK vid jämförelse med samma period föregående 

år. 

✓ Nettoskulden Uppgick vid periodens slut till 254 MSEK att jämföra med 259 MSEK vid jämförelse med senaste periods utgång. 

Händelser efter periodens utgång 

✓ Överenskommelse med skattemyndigheten träffades under perioden och den finansiella påverkan är i linje med tidigare gjorda 

bedömningar och reserver. 

 

Sammanfattning       

        

Belopp i MSEK 
jan-mar 

2019 
jan-mar 

2018 
jan-dec 

2018 

        

Nettoomsättning 309,8 300,9 1 015,7 

Normaliserad EBITDA 24,1 20,6 48,0 

EBITDA 23,1 20,6 40,3 

Normaliserad EBITA 19,6 16,8 35,4 

EBITA 18,6 16,8 27,7 

Engångsposter 1,0 0,0 7,7 

Normaliserad EBITDA marginal 7,8% 6,8% 4,7% 

EBITDA marginal 7,5% 6,8% 4,0% 

Normaliserad EBITA marginal 6,3% 5,6% 3,5% 

EBITA marginal 6,0% 5,6% 2,7% 

 

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

Årets första kvartal är ett viktigt kvartal för koncernen då kvartalet innehåller de två högtiderna, Alla Hjärtans Dag i hela världen och Mors 

dag i England och på Irland. Kvartalet i år var heller inget undantag då vi hade en bra tillväxt i flera av gruppens marknader. Störst tillväxt 

hade vi i England under Mors dag då vi på en dag sålde och levererade över 63 000 buketter och på Alla Hjärtans Dag sålde och levererade 

vi till över 75 000 mottagare världen över. Det bidrog till att försäljningen i kvartalet ökade med 3 % och normaliserad EBITDA ökade till 

24,1 MSEK (20,6 MSEK). Det strategiska arbetet med ökat regionalt fokus forsätter och fortsätter visa goda resultat vilket främst drivs av 

effektivisering och synergier i och mellan regionerna. Strategin att fortsätta konsolidera Euroflorist och renodla Euroflorists erbjudande 

har fortsatt i det andra kvartalet.  

Vi går in i ett kvartal där flertalet marknader firar Mors Dag och på den strategiskt viktiga skandinaviska marknaden innfaller Mors Dag i 

två av tre länder, Sverige och Danmark. Dessa högtider blir ett fortsatt test för oss att se om det strategiska arbetet fortsätter att ge positiv 

effekt på såväl försäljningen som resultatet.  

 

 

Malmö, 23 maj 2019 

 

 

Mats Brandt 

VD och Koncernchef      
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Kommentarer till Rapporten 

Försäljning och marknad 

Nettoomsättningen under det första kvartalet ökade med 3 procent till 309 805 kSEK (300 880 kSEK). UK och Irland forstatte den positiva 

trenden som avslutade 2018 in i det första kvartalet 2019 och påvisade ökade volymer med 6 respektive 60 procent vid jämförelse med 

motsvarande period föregående år. Den positiva trenden är ett tecken på att de interna organisatoriska aktiviteter och de externa 

marknadsaktiviteter som genomförs, men som framförallt har genomförts föregående kvartal, ger positiv effekt på försäljningen. 

Marknaderna i Central Europa och Skandinavien påvisade en liten försäljningsnedgång vilket delvis är en effekt, framförallt på den 

Skandinaviska marknaden, av konkurrenssituationen både från etablerade och nya aktörer.   

Resultat 

Normaliserad EBITDA för det första kvartalet uppgick till 24 133 kSEK (20 635 kSEK) och är justerat med 1 036 kSEK i engångsposter 

relaterat till omstruktureringskostnader av personal samt tillkommande kostnader i samband med skatteutredning i ett av koncernens 

dotterbolagen. Normaliserad EBITDA marginal ökade med 1 procent från 6,8 till 7,8 och beror på ökad omsättning, en svagare 

bruttomarginal samt  minskade operationella kostnader. I normaliserat EBITDA 2019 ingår en positiv post om 1 017 kSEK hänförligt till 

övergången till IFRS 16 och motsvarande post fanns inte 2018. Den svagare bruttomarginalen i kvartalet är en effekt av ökade direkta 

marknadsföringskostnader samt en mix effekt med tillväxt i marknader med lägre bruttomarginal som t ex UK. Den lägre bruttovinsten har 

kompenserats med lägre rörliga operationella kostnader vilket gör att Normaliserad EBITDA precis som EBITDA kommer in högre än 

motsvarande period föregående år. EBITDA för det första kvartalet uppgick till 23 097 kSEK (20 635 kSEK) vilket är en förbättring med 

2 462 kSEK vid jämförelse med samma kvartal föregående år.  

Säsongsvariationer 

Euroflorist verksamhet påverkas av högtider runt om i Europa och det första kvartalet är det största kvartalet under året, vilket främst 

beror på att Alla Hjärtans Dag och Mors dag i UK och Irland påverkar Euroflorists nyckelmarknader på ett positivt sätt. Årets första och 

sista kvartal är historiskt de två största och bidrar väsentligt till koncernens totala årliga resultat och inledningen av 2019 har inte påvisat 

något annorlunda.  

Avskrivningar 

Kvartalets avskrivningar uppgick till 4 478 kSEK (3 753 kSEK) varav majoriteten avsåg immaterialla tillgångar. Förändringen mot föregående 

år beror främst på övergången till IFRS 16 som medfört ökade avskrivningar för koncernen.  

Kassaflöde  

Operativt kassaflöde i kvartalet uppgick till 15 121 kSEK (20 745 kSEK), vilket är en minskning med 5 624 kSEK jämfört med motsvarande 

period föregående år. Den negativa kassaflödesutvecklingen var främst relaterad till periodens förändring av rörelsekapital och i synnerhet 

kundfordringar där kapitalbindningen var hög på balansdagen och är helt och hållet timing relaterat. Stora volymer i slutet av en period 

genererar vanligtvis hög kapitalbindning och i kvartalet inföll Mors Dag i UK den 31:e Mars. Övriga rörelsekapitalposter tillsammans med 

ett förbättrat EBITDA resultat bidrog positivt till det operativa kassaflödet.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten bidrog negativt med 3 182 kSEK (- 2 959 kSEK) och avser främst investeringar i immateriella 

tillgångar.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick i kvartalet till 0 kSEK (- 10 420 kSEK) och beror på att inga amorteringar gjordes i 

kvartalet 2019 men gjordes i kvartalet 2018. 

Finansiell ställning och likviditet 

Soliditeten uppgick till 36,8 procent (39,4) vid periodens utgång vilket är en ökning med 1,1 procent. Likvida medel uppgick till 25 790 kSEK 

(20 987 kSEK) och nettoskulden uppgick till 254 210 kSEK (259 013 kSEK). Nettoskulden har i kvartalet påverkats positivt på grund av ökat 

inflöde av likvida medel i samband med god försäljning i slutet av kvartalet.  

Finansnettot för kvartalet uppgick till -9 112 kSEK (-12 685 kSEK) där räntenettot bidrog negativt med -5 599 kSEK (-2 680 kSEK) medan 

omvärdering av koncernens tillgångar och skulder bidrog negativt med -3 157 kSEK (-9 140 kSEK). Ökat räntenetto är en effekt av 

förändrad finansieringsstruktur som även kan ses i Not 4 i Delårsrapporten.  

Personal  

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 164 st att jämföra med 187 st vid motsvarande period föregående år, vilket 

fortsatt är en effekt av arbetet att optimera koncernens resurser. Precis som kommunicerades i bokslutskommunikén för det fjärde 

kvartalet och helåret 2018 har verksamhetsflytten från Plön till Amsterdam genomförts. Det innebar i sin tur att merparten av personalen i 

Plön entledigades och har inte fullt ut ersatts av nyrekryteringar i Amsterdam.  
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Goodwill 

Goodwillposten i rapporten över finansiell ställning uppgick till 510 568 kSEK (504 186 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 utan 

nedskrivningsbehov gjordes vid årsbokslutet 2018 och det är ledningens bedömning att inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat 

vilket föranleder ny nedskrivningsprövning per 31 mars 2019.  

Väsentliga händelser under perioden 

I samband med pågående skatterevision i ett dotterbolag har en dialog med skattemyndigheten förts under kvartalet. Då utfallet av denna 

dialog var osäkert, togs av försiktighetsskäl hänsyn till eventuella effekter vid beräkningen av reserver för skatter och avgifter per 

årsskiftet. Flytten av verksamheten från Plön till Amsterdam genomfördes med lyckat resultat och förväntan framåt är fortsatt att flytten 

ska generera positiva synergier. Det är i dagsläget för tidigt att utvärdera samtliga effekter.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Efter periodens utgång har överenskommelse med skattemyndigheten träffats och den finansiella påverkan ligger i linje med tidigare 

gjorda bedömningar och reserver.   

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncernens och moderbolagets risker och riskhantering finns beskrivna i årsredovisningen för 2018 och är hittills under året oförändrade.   
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Koncernens Resultaträkning       

        

Belopp i kSEK 
jan-mar 

2019 
jan-mar 

2018 
jan-dec 

2018 

Nettoomsättning 309 805 300 880 1 015 677 

Summa Rörelsens Intäkter 309 805 300 880 1 015 677 

        

Rörelsekostnader       

Handelsvaror -251 969 -242 298 -828 060 

Övriga externa kostnader -13 231 -14 993 -55 812 

Personalkostnader -21 508 -22 953 -91 480 

Av-och nedskrivningar av 
anläggnigstillgångar -4 478 -3 753 -14 654 

Summa Rörelsens Kostnader -291 187 -283 997 -990 006 

        

Andel av resultat från joint venture 0 0 -53 

        

Rörelseresultat 18 618 16 883 25 618 

        

Resultat från finansiella poster       

Finansiella intäkter 408 0 74 

Finansiella kostnader -9 520 -12 685 -27 598 

Resultat från finansiella poster -9 112 -12 685 -27 524 

        

Resultat före skatt 9 507 4 198 -1 906 

        

Inkomstskatt -1 484 2 094 771 

Periodens Resultat 8 022 6 292 -1 135 

        

        

        

Koncernens rapport över totalresultat     

        

Periodens Resultat 8 022 6 292 -1 135 

        

Poster som senare återförs till 
resultaträkningen       

Omräkningsdifferenser, utländska 
verksamheter 11 575 13 139 5 065 

Övrigt totalresultat 11 575 13 139 5 065 

        

Totalresultat 19 598 19 430 3 930 
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Koncernens rapport över finansiell 
ställning        

        

Belopp i kSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

Goodwill 510 568 507 610 504 186 

Övriga immateriella tillgångar 63 858 64 223 62 084 

Materiella anläggningstillgångar 3 661 2 542 3 801 

Materiella leasingtillgångar 11 006 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 11 448 11 106 12 824 

Summa anläggningstillgångar 600 541 585 482 582 895 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager 3 084 2 374 3 000 

Kundfordringar 47 139 20 820 32 862 

Skattefordringar 5 943 4 772 7 280 

Övriga fordringar 8 032 8 913 7 789 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 4 612 8 266 6 472 

Likvida medel 25 790 7 106 20 987 

Summa omsättningstillgångar 94 600 52 250 78 390 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 695 142 637 731 661 285 

        

        

        

        

        

Belopp i kSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget Kapital 255 467 251 370 235 869 

Summa eget kapital 255 467 251 370 235 869 

        

Långfristiga skulder       

Obligationslån 275 710 0 275 371 

Skulder till Kreditinstitut 0 201 073 0 

Uppskjutna skatteskulder 6 405 6 479 6 030 

Övriga avsättningar 24 540 24 909 25 977 

Finansiella leasingskulder 7 137 0 0 

Övriga långfristiga skulder 6 096 6 850 5 939 

Summa långfristiga skulder 319 888 239 309 313 317 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till Kreditinstitut 0 49 540 0 

Leverantörsskulder 74 787 68 981 83 137 

Skatteskulder 1 695 2 845 3 792 

Övriga skulder 9 602 9 316 4 846 

Finansiella leasingskulder 2 876 0 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 30 826 16 370 20 324 

Summa kortfristiga skulder 119 787 147 051 112 099 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 695 142 637 731 661 285 
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Koncernens förändring av eget kapital      

        

Belopp i kSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

Ingående balans 235 869 231 939 231 939 

        

Periodens resultat 8 022 6 292 -1 134 

Övrigt totalresultat 11 575 13 139 5 064 

Summa totalresultat 19 598 19 430 3 930 

        

Nyttjande av optioner 0 0 0 

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 

        

Utgående balans 255 467 251 369 235 869 
 

 

 

Koncernens Kassaflöde       

        

Löpande verksamheten 
jan-mar 

2019 
jan-mar 

2018 
jan-dec 

2018 

Rörelseresultat 18 618 16 883 25 619 

        
Återföring av ej likviditetspåverkande 
poster 4 478 3 753 16 155 

Finansiella poster, netto -4 482 -3 229 -15 495 

Betald inkomstskatt -1 500 -2 493 -8 983 

        

Rörelsekapitalförändring -7 976 110 -6 087 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 9 139 15 023 11 209 

        

Investeringsverksamheten       

Nettoinvesteringar, anläggningstillgångar -3 182 -2 959 -14 188 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -3 182 -2 959 -14 188 

        

Finansieringsverksamheten       

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

0 -10 420 15 515 

      

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 0 -10 420 15 515 

        

Periodens Kassaflöde 5 957 1 644 12 536 

Likvida medel vid periodens början 20 987 5 892 5 892 

Kursdifferens, likvida medel -1 154 -430 2 559 

Likvida medel vid periodens slut 25 790 7 106 20 987 
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Moderbolagets Resultaträkning       

        

        

Belopp i kSEK 
jan-mar 

2019 
jan-mar 

2018 
jan-dec 

2018 

Nettoomsättning 0 0 3 408 

Summa Rörelsens Intäkter 0 0 3 408 

        

Rörelsekostnader       

Övriga externa kostnader -469 -42 -1 595 

Personalkostnader -1 037 -578 -3 759 

Summa Rörelsens Kostnader -1 505 -620 -5 354 

        

Rörelseresultat -1 505 -620 -1 946 

        

Resultat från finansiella poster       

Finansiella intäkter 3 0 12 881 

Finansiella kostnader -5 689 -8 538 -23 273 

Resultat från finansiella poster -5 686 -8 538 -10 392 

        

Resultat före skatt -7 191 -9 158 -12 338 

        

Inkomstskatt 0 0 2 634 

Periodens Resultat -7 191 -9 158 -9 704 

 

Moderbolaget har inga transaktioner som redovisas i övrigt totalresultat 

 

Moderbolagets Balansräkning       
        
Belopp i kSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

Anläggningstillgångar                            343 574                                338 875                                343 574     
Omsättningstillgångar                               48 296                                   16 973                                   54 519     

Summa tillgångar                            391 870                                355 848                                398 093     
        
Belopp i kSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

Eget Kapital                            112 686                                120 424                                119 877     
Långfristiga skulder                            275 710                                201 073                                275 371     
Kortfristiga skulder                                  3 474                                   34 352                                      2 845     

Summa eget kapital skulder                            391 870                                355 848                                398 093     
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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 delårsrapport är godkänd av styrelsen för publicering 23:e maj 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 2018. Denna delårsrapport 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 

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

Årsredovisningslagen.  

Nya redovisningsstandarder 

IFRS 16 Leasing 

IFRS 16 tillämpas från och med räkenskapsåret 2019 och ersätter IAS 17 Leasingavtal. Förändringen jämfört med nuvarande IAS 17 

Leasingavtal, är att samtliga leasingavtal där koncernen är leastagare, med undantag för korta avtal eller avtal avseende tillgångar med 

låga värden, ska redovisas i balansräkningen som en tillgång respektive skuld. De redovisningsprinciper som Euroflorist tillämpar med 

anledning av införandet av IFRS 16 finns presenterade i årsredovisningen 2018 Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper. I 

denna rapport redogörs för de finansiella effekterna av IFRS 16 i not 5. 

IFRIC 23 Vägledning vid redovisning av osäkerheter i inkomstskatter 

Denna IFRIC-tolkning ger vägledning i hur företag ska bedöma på vilket sätt en transaktion ska redovisas när det finns en osäkerhet om hur 

en inkomstskattelag ska tolkas. Om det är sannolikt att skattemyndigheten kommer att acceptera en viss hantering av inkomstskatt i 

deklarationer i det avseendet. Om det inte är sannolikt att skattemyndigheten kommer att acceptera hanteringen av inkomstskatt i 

deklarationenså ska effekten av detta återspeglas vid fastställandet av till exempel beskattningsbart resultat, skattemässigt värde, 

skatteskulder med mera. Införandet av IFRIC 23 har inte haft någon väsentlig effekt på Euroflorists finansiella ställning. Inga andra av IFRS 

eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft förväntas ha någon väsentlig inverkan på Euroflorist. 

Not 3 Transaktioner med närstående 

Euroflorist Intressenter AB (publ) närståendekrets och omfattning av transaktioner med närstående beskrivs i årsredovisningen för 2018. 

Som närstående där transaktioner inte varit försumbara i kvartalet har Hajelo AB med tillhörande dotterbolag TopVisible AB bedömts vara. 

Transaktioner med närstående i kvartalet har uppgått till ett värde om 580 kSEK och har genomförts på marknadsmässiga villkor.  

Not 4 Koncernens upplåning 

Belopp i kSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

Långfristiga skulder       

Obligationslån 280 000 0 280 000 

Skulder till kreditinstitut 0 203 948 0 

Summa 280 000 203 948 280 000 

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 0 50 818 0 

Summa 0 50 818 0 

Summa Skulder 280 000 254 766 280 000 

Avgår Likvida medel -25 790 -7 106 -20 987 

Nettoskuld 254 210 247 661 259 013 
 

Koncernens nuvarande lånestruktur  

Under 2018 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 mars 2019 och likvida medel uppgick således till 25 790 kSEK. 
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Not 5 Leasing 

IFRS 16 tillämpas från och med räkenskapsåret 2019 och ersätter IAS 17 Leasingavtal. Förändringen jämfört med nuvarande IAS 17 

Leasingavtal, är att samtliga leasingavtal där koncernen är leastagare, med undantag för korta avtal eller avtal avseende tillgångar med 

låga värden, ska redovisas i balansräkningen som en tillgång respektive skuld. Resultaträkningen påverkas genom en avskrivning på 

tillgången och en räntekostnad på leasingskulden istället för operatonell leasingkostnad. Euroflorist påverkas enbart av lokaler och har 

enbart en handfull lokaler som påverkas. Vid övergången till IFRS 16 den 1 januari 2019 har Euroflorist valt att tillämpa den framåtriktade 

metoden och har i enlighet med standarden inte räknat om jämförelseåret. Leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella i IAS 

17 redovisas fr.o.m. 2019 till nuvärdet av återstående leasingbetalningar diskonterat med den marginella låneräntan per 1 januari 2019. 

Euroflorist redovisar en materiell leasingtillgång som motsvarar leasingskulden justerad för eventuella förutbetalda leasingavgifter 

redovisade per 31 december 2018. Detta innebär att det inte blir någon effekt på koncernens egna kapital vid övergången. Euroflorist 

tillämpar de praktiska undantaget avseende korttids-leasar (leasar med en leasingperiod om 12 månader eller mindre) och leasar av lågt 

värde (värdet på den underliggande tillgången i nyskick är mindre än ca USD 5 000) att inte redovisa en tillgång och skuld utan istället 

redovisa en kostnad i resultaträkningen. Euroflorist har valt att lyfta in hyreskostnader och indexhöjningar som leasing komponenter i 

beräkningen. Första gången IFRS 16 tillämpas har Euroflorist valt att tillämpa följande praktiska undantag: 

✓ Samma diskonteringsränta har används på leasingportföljen då leasingportföljen har samma egenskaper 

✓ Direkta anskaffningskostnader för nyttjanderätter har ej räknats med vid övergången 

✓ Historisk information har använts vid bedömning av ett leasingavtals längd i de fall det finns optioner att förlänga eller säga upp 

ett avtal 

Vid övergångstidpunkten 1 januari 2019 har Euroflorist bokat upp en materiell leasingtillgång med 11 996 kSEK och en leasingskuld med 10 

975 kSEK. Skillnaden utgörs av förutbetalda leasingavgifter. Standarden innebär ingen förändring för Euroflorist som leasegivare.  

Leasingtillgångar 2019-03-31 

Byggnader, hyreskontrakt 11 006 

Summa 11 006 

    

    

Leasingskulder 2019-03-31 

Finansiella leasingkontrakt från 2018 0 

Nya leasingkontrakt enligt IFRS 16 10 013 

Summa 10 013 

 

IFRS 16 har i perioden påverkat EBITDA resultatet positivt med 1 017 kSEK (0 kSEK) medan resultat före skatt är i all väsentlighet 

opåverkat.  
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Finansiell Kalender  

✓ Delårsrapport för april – juni 2019    29:e augusti 2019 

✓ Delårsrapport för juli – september 2019    28:e november 2019 

 

 

Samtliga finansiella rapporter publiceras på www.euroflorist.com 

 

Malmö den 23 maj 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. 

 

 

Delårsrapporten 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 23 maj 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroflorist Intressenter AB (publ)      

SE-2017 72 Malmö 

Besök: Bellevuevägen 46, Malmö 

Organisationsnummer: 556734-5961 

www.euroflorist.com 

 

 



Euroflorist Intressenter AB (publ) | delårsrapport januari-mars 2019 
Orgnr 556734-5961  www.euroflorist.com 

13 
 

 


