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___________________________________ 

 

• Försäljning 9,13 MSEK 

• Resultat -1,39 MSEK*  

• Orderingång 10,9 MSEK 

 

Väsentliga händelser 

• Försäljningen ökade 14 procent för helåret 

• Ny CFO anslöt till bolaget 

• Tidigare kommunicerade nedskrivningar av bolagets lager påverkar även det fjärde kvartalet 
 

Väsentliga händelser efter kvartalets slut 

• Ny produktionschef anställdes till produktionsanläggningen i Vislanda 

• Större order: Urbangreen bygger gröna tak på Campus Albano på uppdrag av Skanska 

för ca 3,5 miljoner kronor 

 

*Preliminärt resultat då årsredovisningen ej är fastställt av bolagets årsstämma 

Sedummiljötak på Arlanda flygplats 



 
 

 

 

Vi är redo för 2020 

Under det fjärde kvartalet har vi knutit ihop säcken för året och glädjande kunnat konstatera 

att vi ökar försäljningen och nettoomsättningen med 14 procent för helåret 2019 jämfört med 

2018. 

Flera stora projekt och entreprenader har slutförts såsom taklandskapen på Sergelhuset i 

centrala Stockholm där Urbangreen agerat underentreprenör till Veidekke samt arbetet på 

NCC:s huvudkontor. På produktionsanläggningen har även markberedning och förberedelser 

för nästa år fortgått. 

Då vi är övertygade om att våra kunder, vid sidan av våra medarbetare, är vår viktigaste 

tillgång så har ett tydligare kundfokus implementerats inom bolaget. Under Q4 genomförde vi 

därför vår första kundnöjdhetsmätning avseende samtliga kundrelationer under 2019. NPS-

undersökningen visar att vi får mycket god återkoppling både avseende våra kundkontakter, 

försäljning samt leverans och utförande. Kundnöjdheten är något vi kommer att följa nogsamt 

och löpande även under kommande år.  

Vi har även fortsatt att fylla på med viktig kompetens inom företaget och ledningsgruppen. Två 

viktiga tillskott under perioden är Magnus Söderberg som anslutit till bolaget som ny CFO och 

Annette Petersson som under Q1 blir produktionschef för produktionsanläggningen i Vislanda.  

 

Vi känner oss redo för 2020 – ett år då vi siktar på att kunna dra nytta av tidigare väl utfört 

arbete, fina kundrelationer och ny kompetens inom bolaget. Med en avsevärt större 

produktionsanläggning och en utökad säljkår samt projektstab siktar vi på fortsatt tillväxt. 

Självklart hoppas vi också att allt fler arkitekter, byggherrar och fastighetsägare ska få upp 

ögonen för gröna tak och fördelarna med hållbara städer och fastigheter under 2020 – det är 

bra för Urbangreen men också för klimatet och miljön.   

 

Therese Lundstedt 

VD Urban Green 

 

 



 
 

 

Kvartalet i siffror 

 

Urbangreen [MSEK] Q4 2019 Q4 2018 Tillväxt Q1-Q4 2019 Q1-Q4 2018 Tillväxt 

       

Försäljning 9,13 11,76 -22% 34,55 30,34 14% 

EBITDA -2,58 2,16 n/a -3,72 -0,41 n/a 

EBT -2,87 1,58 n/a -4,87 -1,11 n/a 

Resultat* -1,39 1,59 n/a -3,38 -1,10 n/a 

       

Orderingång  10,88      

       

*Preliminärt resultat då årsredovisningen ej är fastställt av bolagets årsstämma 

Perioden påverkas negativt av:  
- nya redovisningsprinciper avseende periodiseringar av serviceintäkter om 810 tkr  

- nedskrivning av kundfordringar på 490 tkr  

- lagernedskrivning. Av bokföringstekniska skäl infaller tidigare kommunicerad nedskrivning av lagret  
med 895 tkr under oktober månad (nedskrivning med 2 299 tkr skedde under Q3) 
  

 

Perioden påverkas positivt av uppskjuten skattefordran om ca 1,5 MSEK pga nya 

redovisningsprinciper enligt K3-regelverk.  
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Följ Urban Green mellan rapporterna socialt 
Vi brinner för att göra fastigheter hållbara och våra städer grönare och delar gärna med oss av vår 

kunskap och en hel del inspiration. Via sociala medier kan du följa nyheter om Urban Green och lära 

känna både teamet och våra produkter lite bättre.  

 

LinkedIn: linkedin.com/company/urbangreen-se 

Instagram: @urbangreen.se 

Facebook: facebook.com/urbangreenSE 

Mer information finns även på www.urbangreen.se  
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