Et acceptabelt regnskabsresultat og yderligere styrkelse af bestyrelsen i Green Team Group
Vi er godt i gang med at forberede den kommende højsæson for juletræer. Salget, produktionen samt
planlægningen af leverancer for den kommende sæson forløber godt. Kvaliteten af vores Nordmannsgran i
plantagerne i Europa er god og vi glæder os således til de kommende hektiske måneder sammen med vore
kunder og medarbejdere.
I sidste uge godkendte generalforsamlingen årets regnskab for perioden 1. Juli 2015 til 30. Juni 2016.
Samtidig indtrådte Carsten With Thygesen i bestyrelsen som næstformand. Carsten With Thygesen (52) er
uddannet forstkandidat og har en karriere i den finansielle sektor samt gennem de sidste 12 år som Adm.
Direktør for Hededanmark. Green Team Group opnår herved en yderligere styrkelse indenfor generel
ledelse samt planteskole- og juletræsbranchen.
I regnskabsåret har Green Team Group taget et væsentlig skridt i en positiv retning ved i stadig større
omfang at kunne tilbyde de europæiske kunder Nordmannsgran fra egne plantager. Dette har yderligere
styrket Green Team Groups konkurrencekraft mht. kvalitet, leveringsevne og kosteffektivitet. Vi har i dag
salgsklare træer i flere dele af Europa - tæt på vore kunder og forbrugere, hvilket styrker konkurrencekraften
til gavn for vores kunder og os.
Resultatet for regnskabsåret er DKK -13,3 mio. før skat og minoritetsinteresser. Sidste års resultat var DKK
64,5 mio. Resultatet for året er påvirket af værdisætningen og justeringer af plantager. Vi ejer i dag 25.8
mio. træer i Danmark, Scotland, Polen og Frankrig. Den gennemsnitlige bogførte værdi er 29,40 DKK pr
træ.
Vores aktiver udgør i alt DKK 934 mio. primært bestående af træer og planter i produktion. Green Team
Group er således en økonomisk robust virksomhed med en soliditetsgrad på 43% samt en stærk og engageret
ejerkreds.
Vi er ikke tilfredse med det økonomiske resultat, som er påvirket af hård priskonkurrence i øjeblikket. Vi er
trods resultatet stolte af den udvikling og de fremskridt vi sammen med vore kunder har gjort i
regnskabsåret. Green Team Group er således godt rustet til at opnå en fortsat stærkere position på markedet.
Sæsonen 2016 som vi står foran, vil blive året, hvor vi indleder vigtige og perspektivfulde samarbejder med
ledende europæiske retailere, ligesom Majland Planteskole har brugt året til fortsat udbygning af det
lederskab planteskolen har indenfor kvalitet, ensartethed og leveringspræcision.
Såvel juletræsproduktionen som Majland’s planter opfylder Global GAP, ligesom ”ansvarlig” i sin bredeste
betydning, er et vigtigt pejlemærke i vort daglige arbejde. Vi er således i stand til at producere og
dokumentere ansvarlighed og fuld indsigt fra frø til færdigt træ

Vores strategi er uændret at have fokus på produktion af Nordmannsgran planter fra Majland og
Nordmandsgran træer fra vores plantager i Europa, samt have fuld indsigt og evne til at optimere hele
værdikæden fra frø til træ.
Planteskolen Majland A/S opererer uafhængigt i forhold til europæiske juletræsproducenter men
samarbejder med gruppens øvrige selskaber på bl.a. administration.
Fokus for Green Team Group vil i de kommende år være en fortsat styrkelse af vores samarbejde med
europæiske kunder og derved styrket markedsposition. Specielt er vi overbevist om, at en høj
leveringsperformance er afgørende i en kort men hektisk højsæson i november og december. Træerne vil
primært være fra egne plantager suppleret med tilkøb af sorter og typer som vi ikke har i egen produktion.
På grund af den geografiske spredning af vores produktion vil vi stå stærkt i samarbejde med europæiske
retailere, hvilke i mange tilfælde også har en geografisk spredning.
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