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Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet 

Til kapitalejerne i GreenMobility A/S   

Vi har udført review af delårsregnskabet for GreenMobility A/S for perioden 1. januar – 31. marts 2017, der 

omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse 

og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for selskabet. 

Ledelsens ansvar for delårsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsregnskabet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af 

delårsregnskaber, som godkendt af EU. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 

anser nødvendig for at udarbejde et delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmel-

se med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og 

yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi 

er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige 

henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræ-

ver også, at vi overholder etiske krav. 

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af sel-

skabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der 

primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anven-

delse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de 

international standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet.  
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af biler på minutbasis i det der betegnes som bybiler.  

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabet har realiseret et underskud på kr. 8.138 t.kr i 1. kvartal 2017 og har en negativ egenkapital på 7.667 

t.kr. pr. 31.03.2017. Selskabets resultat og økonomiske udvikling har været som forventet, da selskabet er i en 

opstartsfase. Selskabet forventer at reetablere kapitalen via en notering på First North i 2017. 

1. kvartal 2017 er selskabets første hele kvartal i drift, da bybilskonceptet blev påbegyndt i løbet af 4. kvartal 

2016. Tilgangen af nye kunder (over 3.000) har været i overensstemmelse med budget og det forventes, at sel-

skabet fortsat vil tiltrække kunder i samme omfang i resten af 2017. Antallet af ture de enkelte kunder kører, 

har ligget over plan, ligesom længden på turene er over forventet.  

Usikkerhed ved indregning og måling 

Ledelsen vurderer, at der ikke har været poster i delsårsregnskabet, der har været påvirket af væsentlig usik-

kerhed ved indregning og måling.  

Der henvises endvidere til note 2 vedrørende omtale af anvendelsen af going concern-forudsætningen. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. marts 

2017 2016 

Note t.kr. t.kr. ____ _______ _______ 

Nettoomsætning 1.148 0 

Andre eksterne omkostninger 3 (5.073) (42) _______ _______ 

Bruttoresultat (3.925) (42) 

Personaleomkostninger (2.799) (30) 

Af- og nedskrivninger (1.859) 0 _______ _______ 

Driftsresultat (8.583) (72) 

Finansielle indtægter 3 0 

Finansielle omkostninger (335) (3) _______ _______ 

Resultat før skat (8.915) (75) 

Skat af periodens resultat 4 777 16 _______ _______ 

Periodens resultat (8.138) (59) _______ _______ _______ _______ 

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat (8.138) (59)_______ _______ 

Resultat pr. aktie (16,28) (0,34) _______ _______ 

Udvandet resultat pr. aktie (16,28) (0,34) _______ _______ 
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Totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar – 31. marts 

2017 2016 

Note t.kr. t.kr. ____ _______ _______ 

Periodens resultat (8.138) (59) 

Anden totalindkomst 0 0 _______ _______ 

Totalindkomst (8.138) (59) _______ _______ _______ _______ 

Fordeling af totalindkomst 

Overført resultat (8.138) (59)_______ _______ 



GreenMobility A/S 8

Balance 

Note

31.03.2017

t.kr. 

31.12.2016 

t.kr. 

Erhvervet software 1.097 1.177

Immaterielle anlægsaktiver 1.097 1.177

49.Biler 49.309 50.804

Materielle anlægsaktiver 49.309 50.804

Deposita 241 241

Finansielle anlægsaktiver 241 241

Anlægsaktiver 50.647 52.222

Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 250 81

Andre tilgodehavender 4.074 3.587

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 1.499 722

Periodeafgrænsningsposter 1.319 1.005

Tilgodehavender 7.142 5.395

Likvide beholdninger 0 3.385

Omsætningsaktiver 7.142 8.780

Aktiver 57.789 61.002
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Balance  

Note

31.03.2017

t.kr. 

31.12.2016 

t.kr. 

Aktiekapital 500 500

Overført resultat (8.167) (29)

Egenkapital (7.667) 471

Leasingforpligtelser 44.115 45.822

Langfristede gældsforpligtelser 44.115 45.822

Leasingforpligtelser 8.786 8.742

Bankgæld 2.032 0

Leverandørgæld 1.845 2.451

Gæld til tilknyttede virksomheder 5.724 0

Anden gæld 2.954 3.516

Kortfristede gældsforpligtelser 21.341 14.709

21.341Gældsforpligtelser 65.456 60.531

Passiver 57.789 61.002

Anvendt regnskabspraksis 1

Going concern 2

Nærtstående parter 5

Begivenheder efter balancedagen 6
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Egenkapitalopgørelse  

Aktie- 

kapital 

t.kr. 

Overført 

resultat 

t.kr. 

I alt 

t.kr. 

Egenkapital 01.01.2016 80 74 154

Kapitalforhøjelse 420 0 420

Periodens resultat 0 (59) (59)

Anden totalindkomst 0 0  0 

Egenkapital 31.03.2016 500 15 515

Egenkapital 01.01.2017 500 (29) 471

Periodens resultat 0 (8.138) (8.138)

Anden totalindkomst 0 0 0

Egenkapital 31.03.2017 500 (8.167)  (7.667)
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Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar – 31. marts 

2017 2016 

Note t.kr. t.kr. ____ _______ _______ 

Driftsresultat (8.583) (72) 

Af- og nedskrivninger 1.859 0 

Ændring i driftskapital (2.138) 32 _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende drift (8.862) (40) _______ _______ 

Køb af software (20) 0 _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende investeringer (20) 0 _______ _______ 

Betalte finansielle omkostninger ekskl. renter på leasingforpligtelser (90) (3) 

Betalte ydelser, finansielle leasingforpligtelser (2.189) 0 

Modtaget tilskud fra Energistyrelsen 20 0 

Kapitalforhøjelse 0 420 

Modtaget finansiering fra tilknyttede virksomheder 5.724  0 _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende finansiering 3.465 417 _______ _______ 

Ændring i likvider (5.417) 377 

Likvider 01.01 3.385 80 _______ _______ 

Likvider 31.03 (2.032) 457 _______ _______ _______ _______ 
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Noter 

1. Anvendt regnskabspraksis 

Delårsregnskabet for GreenMobility A/S aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med 

IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU.  

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsrapporten 

for 2016, hvortil der henvises for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 

Sammenligningstallene for resultatopgørelsen er ikke sammenlignelige idet selskabets aktivitet i 1. kvartal 

2016 var stærkt begrænset. 

2. Going concern 

Da selskabet er i en opstartsfase realiseres underskud, og der budgetteres fortsat med underskud i en periode. 

Selskabets moderselskab, HICO Group ApS har forpligtet sig til at støtte selskabet minimum frem til 

31.05.2018. 

Det er på baggrund heraf ledelsens vurdering, at selskabets likviditetsberedskab er tilstrækkeligt til at sikre sel-

skabets fremtidige drift mindst et år frem, således at delårsregnskabet aflægges med fortsat drift for øje. 

2017 2016 

t.kr. t.kr. _______ _______ 

3. Andre eksterne omkostninger 

Autodrift 2.401 0 

Salgsomkostninger 1.147 0 

Lokaleomkostninger 190 0 

Administrationsomkostninger 482 42 

Omkostninger relateret til børsnotering 853 0 _______ _______ 

5.073 42 _______ _______ 

4. Skat af periodens resultat 

Den i resultatopgørelsen indregnede skatteindtægt for regnskabsperioden er beregnet med udgangspunkt i det 

regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for 2017. Den estimerede effektive 

skatteprocent for 1. kvartal 2017 udgør 39%. 

Selskabets forventede skattemæssige underskud for perioden forventes ikke anvendt fuldt ud i den sambeskat-

ning som selskabet indgår i. 
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Noter 

5. Nærtstående parter 

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 

Følgende parter har bestemmende indflydelse på GreenMobility A/S: 

Navn Hjemsted Grundlag for indflydelse _________________________ _________________________ _________________________

HICO Group ApS København Moderselskab 

Henrik Isaksen Majoritetsaktionær af HICO Group ApS 

Tilknyttede virksomheder 

Navn Hjemsted Grundlag for indflydelse _________________________ _________________________ _________________________

Mobility Service Danmark A/S Tårnby Søsterselskab 

Bilrenseriet A/S København Søsterselskab 

Transaktioner mellem nærtstående parter og GreenMobility A/S 

Siden 31.12.2016 har der ikke været ændringer til aftaler eller arten af transaktioner med nærtstående parter. 

6. Begivenheder efter balancedagen 

GreenMobility A/S har den 2. maj 2017 indgået et tillæg til aftale med Autolease, der medfører, at det ikke 

længere er Mobility Service Danmark A/S, men GreenMobilty A/S, der fremadrettet forpligter sig til at anvise 

en køber til de leasede biler til en på forhånd aftalt pris på 60.000 kr. 

Efter 31. marts 2017 har moderselskabet (HICO Group ApS) overtaget kautionsforpligtelsen for GreenMobili-

ty A/S’ leasingarrangement. Derudover er kassekredit hos Arbejdernes Landsbank hævet fra 2 mio.kr. til 15 

mio.kr., som HICO Group ApS har stillet garanti for. Aftalen om kassekredit hos Arbejdernes Landsbank op-

hører den 30. juni 2017. 

Selskabet har efter balancedagen indfriet gælden til tilknyttede virksomheder, som udgjorde 5,7 mio.kr. pr. 31. 

marts 2017. 
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