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Innehåll

Vår affärsidé är att verka inom 
besöksnäringen genom att 
bedriva verksamheter inom 
boende, konferens, camping 
och skidor. 

Läs mer om oss och 
våra anläggningar på:

gronklittsgruppen.se
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Ett omvälvande år  
med nya rekord

VD:N HAR ORDET

Besöksnäringen fortsätter att växa starkt, 
såväl generellt som i de segment där Grön- 
klittsgruppen verkar. Vi upplever att alltfler 
människor prioriterar aktiviteter och 
upplevelser, gärna i vacker natur på fina an-
läggningar. På en växande marknad hårdnar 
normalt konkurrensen över tid. Vald strate-
gi och medarbetarnas arbete har stärkt vår 
position under året. Våra anläggningar växer 
och visar kraftigt förbättrat rörelseresultat.

Vädret var gynnsamt under året, mycket 
snö på vintern som följdes av en varm som-
mar. Värmen är en del av förklaringen till 
campinganläggningarnas fina resultat, men 
för Rovdjursparken och Orsa Grönklitt har 
den varit en försvårande faktor.

Årets omsättningsrekord har uppnåtts utan 
nya förvärv, och är ett resultat av organisk 
tillväxt i våra anläggningar (vid jämförelse 
av ökningen i omsättningen mot föregåen-
de år ska även hänsyn tas till att Tomteland 
bidrog med ca 7 mnkr i omsättning under 
sommarsäsongen). Tomteland såldes den 1 
januari 2018, som ett led i en renodling där 
anläggningen inte passade in i den framtida 
strategin. Vi avslutade med flaggan i topp, 
decemberresultatet var det bästa Tomteland 
haft historiskt. 

Fjolårets svaga resultat, som bland 
annat belastades av uppstartskostnader 
från förvärv och engångskostnader för 
försäljning av Tomteland, har vänts till ett 
positivt resultat i år. Rationaliseringar och 
organisationsändringar har genomförts för 
att effektivisera verksamheten. Fokus för 
ledningen har under året varit omsätt-
ningsökning med god kostnadskontroll. 
Insatser med hårt arbete har gett resultat-
förbättringar. Med årets goda resultat har 
Grönklittsgruppen nu en bra position för 
att med kraft driva satsningar mot koncer-
nens strategiska mål.

Grönklittsgruppen summerar det femtonde 
året med tillväxt. Det förstärker bilden av 
att vår verksamhet är mindre konjunktur-
känslig och att vi verkar på en marknad 
med stabil tillväxt över tid. 

Campingsegmentet ökade omsättningen till 
191 mnkr (169 mnkr) under året. Vädret 

gav en fin extraskjuts till campingar med 
närhet till bad, särskilt kan nämnas som-
marlandet i Sunne som hade en fantastisk 
säsong. Men vi skall inte förringa det arbete 
som medarbetarna på alla anläggningar och 
centralt genomfört i syfte att skapa ökad 
försäljning och lönsamhet.

Omsättningen i skidsegmentet har ökat till 
188 mnkr (183 mnkr).

Grönklitt och Tänndalen har utvecklats väl 
under året och de bägge anläggningarna 
redovisar rekordresultat. Orsa Grönklitt slår 
nu i taket med hög beläggning och vi måste 
investera de kommande åren i boende och 
övrig kapacitet om utvecklingen ska kunna 
fortsätta i så här hög takt. Mycket tid har 
lagts på utvecklingsplaner under året.

Rovdjursparken har haft ett tufft år. Dels har 
den tragiska olyckan i augusti 2017 påverkat 
våra anställda och utredningen om eventuellt 
ansvar för bolaget fortgår. Dels så har värmen 
under sommaren gjort att besökarna valt 
andra aktiviteter. Satsningen på säkerhet som 
gjorts de senaste åren har fortsatt under året. 
Rekordmånga födslar är en signal om att dju-
ren trivs samt att bevarandearbetet uppfyllts.

Under året har Grönklittsbostäder omvand-
lats till en bostadsrättsförening. Lägenhe-
terna säljs nu med en intressant kalkyl för 
intressenter som vill kombinera egen lä-
genhet i Grönklitt med uthyrningsintäkter. 
Beläggningen är hög och försäljningen görs 
för att finansiera den fortsatta utvecklingen 
i Orsa Grönklitt. 

Försäljningen av tomter uppgick till 9,2 
mnkr (5,2 mnkr). Efterfrågan är fortsatt 
hög i Grönklitt och ytterligare tomtex-
ploatering planeras. Förhandlingar förs 
med flera intressenter i utvecklingen av 
våra skiddestinationer. I Tänndalen har en 
bostadsutvecklare förvärvat 9 tomter.

Sammantaget är jag mycket stolt över 
det som uppnåtts och den fina vändning 
som medarbetare och styrelse har lyckats 
åstadkomma efter den tuffa hösten 2017 
som präglades av olyckan i Rovdjurspar-
ken, en ansträngd finansieringssituation 
och en del motgångar vid uppstarten av 
vintern. 
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”Vald strategi och medarbetarnas  

arbete har stärkt vår position under året”



Bokningsläge inför 
vintern 2018/2019

Totalt bokningsläga för logi inför vintern 
2018/2019 den 26 november är 10 % bättre än 
samma tidpunkt föregående år. 

Anders Blomquist
VD/koncernchef Grönklittsgruppen AB (publ)

Årets resultat understryker kraften i vår affärsidé. Kommande års expansioner kräver 
kapital. Det i kombination med aktieägarnas önskemål om att öka likviditeten i 
aktien gör en notering på börslista attraktiv. Under året har förberedelserna startat 
och det arbetet kommer att intensifieras.  

Styrelsen har, stärkta av årets resultat, beslutat att arbetet med förvärv av anläggning-
ar och börsnotering ska prioriteras. Utöver organisk tillväxt ska nya anläggningar 
förvärvas som passar in i vår strategi. Organisationen förstärks på förvärvs- och 
finansieringssidan. En ny VD har rekryterats med den inriktningen, en ny CFO 
funktion har inrättats och en förstärkning på M&A planerats. Grunderna för en 
offensiv period är lagd. Nuvarande anläggningar i koncernen ska växa organiskt, 
lönsamheten ska öka i kraft av utvecklade arbetsformer. En genomlysning av den di-
gitala plattformen i form av affärssystem för bokning och ekonomi ska ge förutsätt-
ningar för den utvecklingen. Inflyttningen i nya lokaler i Orsa för huvudkontoret 
sker i början av 2019.

Exploateringar och fastighetsutveckling blir ett tydligare affärsområde för Grönk-
littsgruppen. Vi förstärker också fastighetsförvaltningsorganisationen under året för 
att öka underhålls- och miljövinster i driften av våra fastigheter.

Grönklittsgruppen har aldrig varit i bättre form än vad vi är nu. Det är med stor 
förväntan och glädje jag ser fram emot ett nytt spännande år i vår utveckling. 

Flera av de finaste upplevelserna i rollen som VD är mötena med alla Er, som, i 
olika roller och på olika sätt, gör Grönklittsgruppen till ett helt unikt företag. Att 
hjälpa människor att ”Göra mer av sin fritid”, att ge hårt tidspressade medmännisk-
or fina upplevelser av den tid som de värderar allra mest är en härlig utmaning och 
som gör vårt arbete både meningsfullt och roligt. Tack för ett fint år! 

Några ord om framtiden

”Omsättningsrekord och  

en hög lönsamhet som till  

stora delar genererats från  

kärnverksamheten är ett  

styrkebesked. ”

Anders Blomquist, VD Grönklittsgruppen
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Trender

Resultat

Omsättningsrekord

MILJONER KR 
377

Campingbranschen har haft ett starkt år och 
fortsätter växa. Under den sista tioårsperio-
den har antalet campingnätter i Sverige vuxit 
med två miljoner och är under sommarmå-
naderna den största boendeformen inom 
besöksnäringen. Slutgiltiga jämförelsetal 
kommer först i början på 2019. 

Omsättningen för SkiPass i Sverige under 
2017/2018 enligt statistik från SLAO slog 
nytt rekord och uppgick till 1,7 mdkr (1,5 
mdkr). Fjällanläggningarna hade en bra vin-
ter och dessutom var det mycket snö i södra 
Sverige, som innebar öppna anläggningar i 
hela landet. Grönklittsgruppens anläggning-
ar behöll marknadsandelen 3,1 % på den 
växande totalmarknaden.

Årets resultat före skatt uppgick till 32 mnkr 
(0,3 mnkr). Årets fokus på omsättningsut-
veckling med god kostnadskontroll samt ge-
nomförda organisationsförändringar har givit 
ett av de bästa resultaten i Grönklittsgruppens 
historia. Årets kassaflöde genererat från den 
löpande verksamheten är ett av de starkaste 
med 56 mnkr (48 mnkr).

Nästan alla anläggningarna har förbätt-
rat sina resultat under året och visar nya 
rekordsiffror. Tänndalen visar en betydande 
förbättring liksom Sunne Camping och 
sommarland. Alla anläggningarnas resultat-
utveckling är viktiga för koncernens framtida 
mål men det största nettoresultatet bidrar 
Orsa Grönklitt med.

Räkenskapsåret 2017/18 blev på nytt ett verksamhetsår med tillväxt för Grönklitts-
gruppen AB (publ). Omsättningen ökade med 25 mnkr till 377 mnkr (352 mnkr).

Årets omsättningsrekord har uppnåtts utan förvärv och är ett resultat av god tillväxt 
i våra anläggningar. Vid jämförelsen mot föregående år ska hänsyn tas till att Tomte-
land bidrog med ca 7 mnkr i omsättning föregående sommar, vilket inte finns med i 
årets omsättning. Den organiska tillväxten kan därmed summeras till 32 mnkr.

Investeringar
Den totala investeringsvolymen i koncernen uppgår till 31 mnkr (71 mnkr). Den 
största investeringen är snökanonanläggningen i Grönklitt. Denna snörika vinter var 
snökanonsystemet inte avgörande för årets resultat. Men med klimatförändringar och 
stora intäktstapp om vi inte kan erbjuda en fullgod skidprodukt, är vi övertygade om 
att det är välinvesterade pengar. En annan stor investering som redan första året gett 
ett bra utfall är strandhusen på Orsa Camping. Den formen av nytt boende på våra 
anläggningar i premiumlägen kommer framåt i vår strategi att vara en viktig del av vår 
tillväxt. Merparten av övriga investeringar gjordes i anläggningarnas fastigheter. I och 
med förra årets pressade resultat så var utrymmet för investeringar begränsat.  

Verksamhet | sida 7



Kort om Grönklittsgruppen

Verksamhet och organisation

Hållbar utveckling 

Affärsidé
Grönklittsgruppens affärsidé är att verka inom besöksnäringen och 
bedriva verksamhet inom boende, konferens, camping och skidor. 
Bolaget skall erbjuda sina kunder ett brett utbud av aktiviteter och 
boende.

Genomförda miljörevisioner genomförs löpande med genomförda 
investeringar i koncernen. Under kommande år anställs en förval-
tare med uppgift att effektivisera energianvändning och skötsel av 
koncernens fastigheter. 

Grönklittsgruppen är en stor energikonsument, främst på våra 
vinteranläggningar där liftar, snökanoner och uppvärmning av 
hus är omfattande. Från och med årsskiftet så byter vi till en ny 
leverantör, Svensk Naturenergi, som levererar 100 % förny-
bar energi till alla våra anläggningar. Elenergin kommer från 
vindkraft och passar väl in i vår omtanke om natur och klimat. 
Grönklittsgruppens anläggningar bygger på upplevelser i vacker 
natur, för vinteranläggningarna förstärkt med att klimatfrågan 
med snö är i fokus. För att säkerställa säsongen och också nyttja 
knappa resurser bättre så har vi investerat i mer miljövänliga 

och effektiva snöläggningssystem både i Tänndalen och i Orsa 
Grönklitt.

Utvecklingsplanerna i Orsa Grönklitt innebär ett mer samlat 
centrum där bilen inte behöver nyttjas under vistelsen.

Koncernens inköpsstrategi betonar vikten av bra klimatval på våra 
anläggningar. Den nya inköpsmanualen har medfört väsentligt 
minskade inköp av produkter som har mer miljövänliga alternativ.

Orsa Rovdjurpark arbetar med olika bevarandeprojekt och organi-
sationer, kopplade till utrotningshotade arter som finns inom vårt 
bestånd i världen. Även våra gäster har möjlighet att bidra genom 
de produkter vi säljer, samt via olika insamlingsställen i parken. 
Bevarandet av utrotningshotade arter är en viktig del av parkens 
arbete.

Grönklittsgruppen AB (publ) ägs idag av cirka 400 aktieägare 
varav de största ägarna är Inlandsinnovation AB, Rosebo Invest 
AB och Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB. Övriga aktier ägs 
av olika företag, kommuner och privatpersoner. Företaget är ett 
av Sveriges snabbast växande turismföretag och driver verksamhet 
året runt.

Nyckeltal 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Nettoomsättning 363 951 341 799 297 819 219 364 177 261

Rörelseresultat (EBITDA) 71 622 39 185 71 003 40 294 35 532

Varav tomtförsäljning i rörelseresultat 3 166 3 079 5 222 1 218 1 575

Resultat före skatt 31 614 333 37 015 9 190 5 165

Balansomslutning 599 669 605 174 571 849 411 437 417 329

Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 854 47 825 59 612 40 714 29 993

Antal anställda 270 275 224 181 159

Soliditet % 48,5 43,6 46,5 58,0 55,0

Avkastning på totalt kapital % 6,5 0,7 7,5 3,2 2,4

Avkastning på eget kapital % 13,4 1,1 16,2 5,6 4,3

Resultat per aktie 5,96 neg 6,56 1,45 0,83
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1932 Turistföreningen startar Orsa Camping. 
1965 Kommunägda Fritidsbolaget bildas. 
1986 Orsa Björnpark öppnar. 
2005 Orsa Grönklitt AB privatiseras. 
2007 Siljansbadets Camping i Rättvik förvärvas.
2008 Enåbadets Camping i Rättvik samt  
 Sagolandet Tomteland i Mora förvärvas. 
2009 Orsa Bowling förvärvas. 
2010 Tänndalens skidområde förvärvas.
2011 Orsa Grönklitt byter namn till Grönklittsgruppen.
2012 Grännastrandens Camping förvärvas. 
2014  Mora Parken förvärvas.
2015 Svenska Campingpärlor lanseras.
2016 Duse Udde Camping i Säffle arrenderas, 
 Grönklittsbostäder, Sunne Camping och  
 sommarland samt Ansia Resort  förvärvas.
2017 Ekerum Camping förvärvas.

Nyckelår i  
Grönklittsgruppens historia

Verksamheten

Campingverksamheten bedrivs under varumärket Svenska 
Campingpärlor, en kedja med nio olika anläggningar. Målet är att 
bli landets ledande campingkedja med anläggningar i attraktiva 
lägen geografiskt utspridda över hela Sverige, idag från Öland i 
söder til Lycksele i norr.  Ambitionen är att samtliga anläggningar 
inom Svenska Campingpärlor skall finnas i attraktiva lägen med 
välordnade faciliteter och ett rikt aktivitetsutbud. Att göra gästens 
vistelse till en upplevelse genom att erbjuda ett målgruppsanpassat 
och brett utbud av boende, mat, aktiviteter och underhållning. 
Genom att behålla de lokala varumärkena och anläggningarnas 
unika förutsättningar behålls en dynamik i kedjan och ger ett 
bredare utbud för våra gäster. 

Orsa Grönklitt och Tänndalen är koncernens två alpina skid-
anläggningar. I och med sin skilda geografiska placering har de 
också lite olika fokus i sin verksamhet och sina olika målgrupper. 
Gemensamt för dem är bland annat längdprodukten där även 
Mora Parken har en tydlig roll som en del av den officiella Vasa-
loppsarenan. 

Orsa Grönklitt innefattar även Orsa Rovdjurspark som har ett 
tydligt utbildande fokus i och med de utrotningshotade arterna 
som finns där och parkens tydliga bevarandearbete med interna-
tionell status. Bland annat är Stiftelsen Rovdjurscentrum en del av 
parken, och ligger i den stora entrébyggnaden. 

Grönklittsgruppen har totalt tolv olika anläggningar inom två 
huvudsakliga verksamhetsområden: camping och skidåkning. 
Den gemensamma beröringspunkten finns i målgrupperna 
och ett brett aktivitetsutbud som bas i verksamheten.  
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Svenska Campingpärlor är en växande kedja av starka 
och välskötta campinganläggningar som erbjuder ett 
brett utbud av boende, mat, aktiviteter och underhåll-
ning med gästen i centrum. Med en geografisk spridning 
från Öland i söder till Lycksele i norr och en bred variation 
av anläggningar med unika lägen har kedjan ett attrak-
tivt utbud för en bred campingmålgrupp. 

Vi har en tydlig ambition att växa inom campingsektorn. Må-
let är att bli landets ledande campingkedja med anläggningar 
i attraktiva lägen. 

Kvalitetsstämpeln är rådande när vi tittar på förvärv. Anlägg-
ningar som kan komma i fråga ska ha någonting unikt att 
erbjuda. Men det unika behöver inte per automatik vara att 
det ska vara en jättefin badstrand. Anläggningen kan vara 
en skogspärla, fjällpärla, citypärla eller en sol- och badpärla. 
Det kan vara olika anläggningar med olika produkter för olika 
målgrupper, men kvaliteten ska vara hög och anpassad till 
gästens behov. 

I takt med att kedjan växer med fler anläggningar och pro-
dukter växer samordningsfördelarna och det gemensamma 
arbetet att skapa en stark och livskraftig produkt för en bred 
campingmålgrupp blir allt tydligare. Förutom en gemensam 
marknadsplattform växer antalet gemensamma aktiviteter 
kopplade både till maskoten Bärra och ”pärlprodukterna”. De 
olika produkterna anpassas utifrån varje orts och anläggnings 
unika förutsättningar. Det finns barnpärlor, äventyrspärlor, 
kulturpärlor med mera. Restaurangerna har pärlor kopp-
lade till sina menyer. Gästen ska mötas av kvalitetssäkrade 
aktiviteter och besöksmål även utanför själva anläggningen. 
Pärlkonceptet skapar en igenkänning mellan anläggningarna.

Alltid nära till mat, 
servicehus och info

Naturnära platser för 
husvagnar och -bilar 

Lokala pärlor över 
hela landet

Svenska Campingpärlor  
från söder till norr
• Ekerum Camping
• Gränna Camping
• Duse Udde Camping
• Sunne Camping och  

Sommarland
• Rättviks Camping
• Siljansbadets Camping
• Mora Camping
• Orsa Camping
• Ansia Resort

Stort aktivitetsutbud  
med bland annat
• Mini- och äventyrsgolf
• Cykeluthyrning
• Kanotuthyrning
• Cykel- och trampbilar
• Hoppkuddar
• Lekplatser
• Strand- och poolbad
• Ledarledda aktiviteter



Koncernens största anläggning är Orsa Grönklitt. Anlägg-
ningen bjuder på en ”första touch av fjällen”, med allt 
man kan önska av storslagna miljöer och vacker natur. 
Skidåkning kan erbjudas i sammanlagt 23 pister och 13 mil 
längdspår. Därtill finns ett stort antal året-runt-aktiviteter som 
lockar många internationella besökare, främst från Holland 
och Tyskland. Service och boende finns på gångavstånd från 
alla aktiviteter, backar och spår. 

Strategiskt viktiga framtidsprojekt är att bygga en Ski Lodge 
samt förbättra service och infrastruktur centralt på Orsa 
Grönklitts område. Vi behöver tillrättalägga produkten ytterli-
gare. Den stora visionen är att fylla området med boende, ak-
tiviteter och möjligheter till god mat och shopping. Under det 
kommande året färdigställs en multiskidbana runt Rädsjön 
tillsammans med Orsa SK och andra intressenter vilket skapar 
ytterligare en stark reseanledning till Orsa Grönklitt.

I Orsa Grönklitt ligger även Orsa Rovdjurspark.

Om Orsa Grönklitt
• Öppet 365 dagar om året
• Restaurang Toppstugan
• Ugglan & Björnen
• Café 
• Närlivs
• Längdcentrum
• Sportshop 
• Camping
• Gästcenter
• Skidskola 
• 16 liftar
• 23 nedfarter 
• Snowpark 
• 13 mil längdspår

Stort aktivitetsutbud  
med bland annat
• Häst- och slädturer
• Hundspann
• Minigolf
• Frisbeegolf
• Badplats
• Cykeluthyrning
• Kanotuthyrning
• Vandringsleder
• Skoterturer
• Cykelleder
• Put- and takefiske
• Camp Wild
• Camp Care

Aktivitetscentrum 
sommar som vinter

Barnaktiviteter  
och familjevänligt

Öppet alla dagar, 
året om!
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Öppet året 
runt

Guidningar och 
utställningar

Orsa Rovdjurspark, som är belägen mitt i Orsa Grönklitt, 
är med sina 325 000 kvadratmeter en av Europas största 
rovdjursparker. Sommartid är parken den starkaste rese-
anledningen till Orsa Grönklitt. 
Parken erbjuder en unik möjlighet att betrakta olika djur i 
deras naturliga miljö. Orsa Rovdjurspark har även en viktig roll 
i bevarandearbetet av olika utrotningshotade djurarter samt 
inom forskning, information och utbildning. 
Under det senaste året har arbetet med att samordna och 
integrera parkens funktioner och utbud i Orsa Grönklitt till 
en konkurrenskraftig året-runt produkt intensifierats med 
positivt resultat.  

Om Orsa Rovdjurspark
• Parken har sitt ursprung i ett viltide från 1960-talet.
• Parkens totala yta är 325 000 m2.
• Parken har ca 100 000 besökare varje år.
• Gångvägen genom parken är ca 3,5 kilometer.

325 000 m2



Tänndalen, som är en av Sveriges största skidanläggningar, 
utgör en del av Skandinaviens största skidområde, Desti-
nation Funäsfjällen i Härjedalen. 
Skidområdet i Tänndalen består av totalt 17 liftar i fyra dalsta-
tioner. Totalt erbjuds 52 nedfarter. Runt skidåkningen finns en 
väl uppbyggd service- och infrastruktur. Hamrafjällets Lift AB 
ansvarar för liftar och nedfarter, boendeförmedling, skidskola, 
sportbutiker, restauranger, barer och caféer med mera. 

Grönklittsgruppen har haft denna anläggning i sin ägo sedan 
2010. De första åren hade vi en spännande fas med stora 
investeringar, etableringar och byggnationen av Ski Lodge. 
Efter några tuffa år med svag ekonomi och brist på snö, är vi 
nu på gång med nästa stora utvecklingsfas i egen regi och 
tillsammans med andra. Tillsammans med ett antal investe-
rare färdigställdes sexstolliften Hamra Express under 2017, 
liften har en kapacitet på 2 600 skidåkare i timmen. Under 
de senaste åren har en starkare sommarprodukt börjat ta 
form, utvecklingsplanerna är främst baserad på cykling i olika 
former.

Tänndalen älskas verkligen av skidåkare. Här erbjuds fantas-
tisk skidåkning i genuin miljö. Tänndalen har en unik position 
i skidsverige vilket visades sig i Nordic Bench årliga undersök-
ning där Tänndalen blev framröstad som Skandinaviens bästa 
skidort. 

Om Tänndalen
• 6 restauranger
• Ski Lodge med  

65 lägenheter
• Värmestugor
• 17 liftar
• 52 nedfarter
• 32 snöproduktionsenheter
• 2 sport- och skidshopar
• 2 caféer
• Närbutik

SkiLodge med  
65 lägenheter

Fjäll i alla 
väderstreck

Älskat av  
skidåkare

14 | Verksamhet



Förmåner för aktieägare
Med Grönklittsgruppens rabattkort för aktieägare erhåller 
du en mängd rabatter och förmåner på våra anläggningar. 
Följande rabatter är kopplat till Grönklittsgruppens ägarkort 
säsongen 2018–2019.

Produkt/tjänst Rabatt Innehåll

Souvenirbutik  
Orsa Rovdjurspark 20 % Varor

Sportshopen  
Orsa Grönklitt och Tänndalen 20 % Varor

Skidskola 
Orsa Grönklitt och Tänndalen 20 % Undervisning

Pool och bad 
Orsa Camping, Enåbadet, Ekerum Camping 
och Sunne Sommarland

20 % Entré

Minigolf 
alla anläggningar 20 % Spel

Entré  
Orsa Rovdjurspark 10 %

Entré för hemma boende 
familje medlemmar  
under 18 år

Bowling, dart och biljard 
Orsa Bowling, Mora Parken och  
Sunne Krog och Bowling

20 % Sista minuten,  
bokas samma dag

SkiPass 
Orsa Grönklitt 20 % Hemmaboende familje-

medlemmar under 18 år

Anläggningspass 
Tänndalen 20 % Hemmaboende familje-

medlemmar under 18 år

Logi
alla anläggningar 50 %

Sista minuter i mån av plats, 
bokas 3 dygn i förväg under 
högsäsong.

Förmåner för aktieägare | sida 15
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Campingbranschen 
växer med goda 
marginaler och 
bolagets anläggningar 
är placerade på 
attraktiva lägen.

Investeringar på 
skidanläggningarna har 

gett dem förutsättningar 
att stärka sin position 

som unika anläggningar
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Grönklittsgruppen AB (publ)  
Års- och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2017-09-01–2018-08-31
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Koncernen
Styrelsen och den verkställande direktören för Grönklitts-
gruppen AB (publ) org. nr. 556098-7462 med säte i Orsa avger 
årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2017 till 31 
augusti 2018.

Information om verksamheten
Grönklittsgruppen AB (publ) (Bolaget) är verksamt inom  
besöksnäringen och omfattar följande anläggningar inom  
segmenten Campingar och Skidanläggningar: Orsa Grönklitt 
med Orsa Rovdjurspark, Orsa Camping, Rättviks Camping, 
Siljansbadets Camping, Gränna Camping, Tänndalen, Mo-
raparken, Säffle Duse Udde Camping, Sunne Camping & 
Sommarland, Ansia Resort samt Ekerum Camping. Under året 
ombildades Grönklittsbostäder AB till en bostadsrättsförening, 
BRF Grönklittstoppen nr1, där Bolaget äger majoriteten av bo-
stadsrätterna. Bolaget äger dessutom 25 % av Limbygården AB, 
19 % av Ski Lodge Tänndalen AB, 23,4 % av Hamra Express AB 
och 9 % av Grenna Hamnbolag AB. Bolaget har varit med och 
bildat Stiftelsen Rovdjurscentrum och Designtorg Trä. 

Anläggningar
Orsa Grönklitt är en alpin- och längdskidåkningsanläggning 
med 23 alpina nedfarter, 16 liftar och 130 km längdskidspår. 
På anläggningen finns även restauranger, butik, skidshopar, 
skidskola och många kringaktiviteter för gäster. Det finns 
3 200 bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter, samt 
en camping och en betydande konferensverksamhet. Orsa 
Grönklitt äger egen mark motsvarande över 500 hektar. 

Dragningskraften till Orsa Rovdjurspark medför att boen-
debeläggningen på Orsa Grönklitt är god även sommartid. 
Utöver Rovdjursparken så erbjuder anläggningen sommartid 
ett omfattande aktivitetsutbud som riktar sig till en stor inter-
nationell publik.

Orsa Rovdjurspark omfattar ca 325 000 kvadratmeter och 
bygger på stora inhägnade vildmarksområden för Brunbjörn, 
Varg, Lodjur, Järv, Berguv, Sibirisk tiger, Kodiakbjörn, Isbjörn, 
Snöleopard och Persisk Leopard. Flertalet av Rovdjurspar-
kens besökare gör sitt besök i parken under perioden juni 
till augusti och anläggningen är känd för sitt stora utbud av 
utställningar, information och lekfullt lärande.

Orsa Camping har 800 platser, 71 stugor, ett vandrarhem, 
tempererat bad, kilometerlång sandstrand, aktivitetscenter, 
Uddens festplats, Brasseri Udden, Orsa Bowling med McGre-
gors sportbar och ett stort aktivitetsutbud.

Siljansbadet Camping i Rättvik har 470 platser, 66 stugor, 
butik, souvenirbutik och olika kringaktiviteter. Siljansbadets 
Camping är en sommarcamping som håller öppet mellan 
april och oktober.

Rättviks Camping har 370 platser, 81 stugor och lägenheter, 
vandrarhem, minigolfbana, närbutik och Enåbadets simhall. 

Gränna Camping ligger i direkt anslutning till Gränna Bad- 
lagun vid färjeläget till Visingsö. På campingen finns 450 plat-
ser och 38 stugor. Verksamheten bedrivs på 7,9 hektar mark 
som idag är tomträtt. 

Tänndalen är en alpin skidanläggning med 17 liftar, 52 
nedfarter, restauranger, café, skidshopar och en närbutik. 
Anläggningen har färdiga tomter att sälja samt detaljplane-
rad mark för tomtexploatering. 2012 etablerades Ski Lodge 
Tänndalen som inrymmer 65 lägenheter med 4-8 bäddar i 
varje lägenhet. Ett pistnära boende med hög standard där 
den lokala kulturen och hantverkstraditionen varit ledstjärna i 
utformningen, Tänndalen är delägare med 19 %.

Mora Parken ligger ett stenkast från centrum i Mora och 
består av camping med 500 platser, 60 stugor, hotell med 73 
rum, butik, sommarrestaurang, bowling med restaurang och 
konferenslokaler samt ortens enda stora scen. Vasaloppsspå-
ret går rakt igenom parkens område och det går att utöva 
mer än tio idrotter på gångavstånd från anläggningen.

Duse Udde Camping ligger vackert vid Vänerns strand med 
fina klippbad och barnvänliga sandstränder strax utanför Säff-
le. På anläggningen finns 350 platser, 50 stugor, restaurang 
och servicebutik.  

Sunne Camping och Sommarland ligger vid Frykens strand 
och består av camping med 411 platser samt 52 stugor. På 
anläggningen finns restauranger, kiosker, närbutik, bowling 
och ett sommarland med 15 attraktioner och pooler.

Ansia Resort är en modern anläggning vid Umeälvens strand 
i Lycksele. På campingen finns 470 platser, 63 stugor och ett 
hotell med 18 rum, varav 3 sviter, restaurang, 8 konferenslo-
kaler, närbutik och en rad aktiviteter, lekplatser och minigolf.

Ekerum Camping är naturskönt belägen på Öland vid Kalmar-
sund, strax söder om Borgholm. Campingen har 435 elplatser 
och 150 stugor i en bostadsrättsförening där merparten av 
stugorna förmedlas via campingen.  

Ägarförhållanden
Per bokslutsdagen ägs Grönklittsgruppen AB (publ) till 20,9 
% av Inlandsinnovation AB, till 10,2 % av Rosebo Invest AB, till 
8,8 % av Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, till 8 % av Mitt-
kapital i Jämtland och Västernorrland AB, till 5,8 % av Ekonord 
Invest AB, till 5,7 % av Orsa kommun samt till 5,1 % av Orsa 
Besparingsskog. Resterande 35,6 % ägs av ca 420 privatperso-
ner, företag och organisationer.

Väsentliga händelser  
under räkenskaps perioden
Räkenskapsåret 2017/18 blev ett bra verksamhetsår för 
Grönklittsgruppen AB (publ) med både en fin vintersäsong 
och sommarsäsong. Nettoomsättningen ökade med 22 mnkr 

Förvaltningsberättelse
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till 364 mnkr (342 mnkr). Om hänsyn tas till att Tomteland 
avyttrades före sommarsäsongen, som föregående sommar 
omsatte 7 mnkr, uppgår ökningen till 29 mnkr. Av nettoom-
sättningen utgjorde tomtförsäljning 9 mnkr (5 mnkr). 

Rörelseresultatet EBITDA förbättrades jämfört med föregå-
ende år med 33 mnkr till 72 mnkr (39 mnkr). Ökade intäkter 
och förstärkt kostnadskontroll har grundlagt resultatför-
bättringen. Vintersäsongen innebar att de båda skidanlägg-
ningarna slog rekord när det gällde såväl omsättning, antal 
skiddagar och antal gäster på anläggningarna. Satsningen 
på moderna snökanonanläggningar, utökad spårdragning i 
Orsa Grönklitt, egen pistning i Tänndalen och effekten av den 
nya 6-stolsliften bidrog till rekordsifforna. Sommarsäsongen 
innebar många rekord på campinganläggningarna, även om 
brandrisken tog bort en del av den grillrelaterade försäljning-
en, medan det för Rovdjursparken var en nackdel då gästerna 
valde mer badrelaterade aktiviteter. 

Under året har Grönklittsbostäder omvandlats till bostads-
rättsföreningen Grönklittstoppen 1 och försäljningen av de 30 
lägenheterna har påbörjats.

Temaparken Tomteland AB såldes till Sebra Event AB den 1 
januari 2018. Försäljningen var ett led i att ytterligare renodla 
strukturen i koncernen. Försäljningen innebar en reaförlust 
uppgående till 6,4 mnkr som beaktades och belastade resul-
tatet redan i föregående bokslut.

Under verksamhetsåret har den sista programserien med det 
folkkära ”Moraeus med mera” sänts i SVT och avslutades med 
ett extra julprogram kvällen före julafton. Mediavärdet av 
exponeringen har varit mycket värdefull för företaget. 

SLAO rapporterade nytt rekord för skipassomsättningen i 
Sverige som under 2017/2018 uppgick till 1,7 Mdr, en ökning 
med 13 % (5,8 %). Grönklittsgruppens anläggningar behöll sin 
marknadsandel om 3,1 % på den växande totalmarknaden. 

Bolaget har hanterat de nya lagkraven kopplat till Data-
skyddsförordningen GDPR, som medfört en hel del arbete 
och kostnader under perioden.

Efterfrågan på tomterna på Råtjärnsberget, Orsa Grönklitt har 
varit fortsatt god och även i Tänndalen har tomtförsäljning 
skett under året. Totalt har 14 st tomter sålts vilket bidragit 
med 9,2 mnkr (4,9 mnkr) till omsättningen. Exploateringen är 
en viktig del av den framtida planen för utveckling av skidan-
läggningarna Orsa Grönklitt och Tänndalen. I Orsa Grönklitt 
pågår planläggning av nya tomtområden. 

Egna aktier
Koncernen äger 0,02 % av det totala antalet aktier i Grönklitts-
gruppen AB (publ) via dotterbolaget Svenska Campingpärlor 
AB. Aktierna avyttrades i slutet av oktober 2018.

Total investeringsvolym
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
under räkenskapsåret till 31 mnkr (71 mnkr). De största 
investeringarna utgörs av investering i snökanonsystem i 
Orsa Grönklitt och i Tänndalen, uppförande av 5 strandhus 
och el platser i bästa läge på Orsa Camping, investering i kök 
och servering på Wärdshuset i Tänndalen och en rad mindre 
investeringar på övriga campinganläggningar.    

Väsentliga händelser efter 
räkenskaps periodens utgång
Styrelsen har utifrån aktieägarnas önskemål om en bättre likvi-
ditet i aktien samt för att möjliggöra kommande års expansion 
med förvärv och tillväxt intensifierat arbetet med att gå mot en 
börsnotering. Utifrån det har organisationen förstärkts på den 
finansiella sidan med en CFO och en förstärkning av förvärvs-
funktionen med M&A planeras. Även en genomlysning av den 
digitala plattformen i form av affärssystem för bokning och 
ekonomi planeras för att kunna nå den utveckling som krävs 
för att möta kunderna och fortsätta växa.

En ny VD har rekryterats, John Strand, som tillträder i början på 
2019. Han har erfarenheter som tangerar bolaget då han arbe-
tat med kommersiell kollektivtrafik inom resebranschen mot 
besöksnäringen. John har erfarenhet av bolag i tillväxt med 
varumärkesbyggande och arbete med digitalt kundgränssnitt. 
John Strand har en uttalad ambition att fortsätta bygga Grönk-
littsgruppen till ett ännu större företag inom besöksnäringen.

I början på september 2018 togs det första spadtaget för Orsa 
SK´s projekt att bygga en multiskidbana i Orsa Grönklitt. Den 
kommer att bli ett bra komplement under vår och höst till 
den stora kundgrupp Vasaloppsåkare som tränar om vintern i 
Grönklitt. Banan som även kommer att vara handikappanpas-
sad förväntas öka beläggningen i Orsa Grönklitt vår, sommar 
och höst. 

Arbetet med den fortsatta utvecklingen av Orsa Grönklitt 
kommer att kräva utökad VA-kapacitet för att nå visionen 
om 12 000 bäddar på anläggningen. Tillsammans med Orsa 
Kommun och VA-bolaget Nodava har ett avtal arbetats fram 
som kommer att föreläggas Orsa kommunfullmäktige.

Den bostadsutvecklare, som framgångsrikt byggt och sålt fri-
tidsbostäder på andra skidanläggningar, kommer under året 
att ta fram prospekt för byggande och försäljning av lägen-
heter i Vigelbyn i Tänndalen. Det är en viktig signal för fortsatt 
tillväxt i Tänndalen då det saknas bäddar i området utifrån 
efterfrågan, framför allt under högsäsongsveckor.

Styrelsen förbereder ett förslag till beslut på stämman avse-
ende ytterligare emission av aktier i samband med förvärv 
av företag eller affärsutvecklande investeringar på befintliga 
anläggningar.

Förväntad framtida utveckling  
samt väsentliga risker och 
osäkerhets faktorer
Totalt bokningsläge för alla logianläggningar inför vintern 
2018/2019 den 26 november är 10 % bättre än samma tid-
punkt föregående år. Helgdagarna jul/nyår 2018/2019 ligger 
fördelaktigt medan en något senare påsk brukar vara sämre 
för bokningsläget vid den här tidpunkten.  

Campingbranschen växer med goda marginaler och bolagets 
anläggningar är placerade på attraktiva lägen. En väl genom-
arbetad strategi med hög målsättning om organisk tillväxt 
och förvärv inom campingsegmentet bildar tillsammans med 
bolagets nuvarande position en spännande och intressant 
framtid. Innevarande och föregående års investeringar på ski-
danläggningarna har gett förutsättningar för dem att stärka 
sin marknadsposition som unika anläggningar med erbjudan-
den som ligger rätt i tiden.  
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Världen drabbas regelbundet av ekonomiska kriser och låg- 
konjunkturer. Erfarenheten visar att effekterna för Grönklitts-
gruppen AB (publ) har varit mer begränsade än för många 
företag i andra branscher. Svensk turism påverkas av valutans 
värde. En svag kronkurs innebär att vi blir ett billigare turistland 
för svenskar som väljer att stanna kvar i Sverige och för utländ-
ska besökare som reser till Sverige medan en stark kronkurs 
kan innebära att turismen i Sverige påverkas negativt. 

Bolaget driver campingar som bedöms vara en priseffektiv 
semesterform. Erfarenhetsmässigt minskar omsättningen 
inom konferensverksamheten under lågkonjunktur, genom 
att konsumtion av exklusiva varor går ner, återhållsamhet 
med representation och lägre inköp av kringaktiviteter, vilket 
påverkar verksamheten negativt resultatmässigt. Under det 
senaste året och i kommande års bokning har efterfrågan på 
konferensverksamheten varit god.

Händelser som kan komma att ge en väsentlig påverkan på 
bolagets resultat men som bolaget inte kan styra över är 
väder, ändringar i skatter och avgifter samt hur helgdagar 
infaller under året.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken. Tillståndet avser uttag av vatten för tillverkning 
av konstsnö. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 
cirka 24 % (22 %) av bolagets nettoomsättning. 

Användning av finansiella  
instrument
Koncernen hanterar ränterisken avseende kassaflödet 
genom att använda ränteswappar. Ränteswapparna innebär 
att koncernen kommer överens med andra parter att, med 
angivna intervaller (främst kvartalsvis), utväxla skillnaden 
mellan räntebelopp enligt fast kontraktsränta och det rörliga 
räntebeloppet, beräknade på kontrakterade nominella 
belopp. Generellt tar koncernen sina långfristiga lån till rörlig 
ränta och byter dem sedan till en fast ränta som är lägre än 
om koncernen hade lånat till fast ränta direkt.

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Nettoomsättning 363 951 341 799 297 819 219 364 177 261

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 71 622 39 185 71 003 40 294 35 532

Varav tomtförsäljning i rörelseresultat 3 166 3 079 5 222 1 218 1 575

Resultat före skatt 31 614 333 37 015 9 190 5 165

Balansomslutning 599 669 605 174 571 849 411 437 417 329

Kassaflöde efter rörelsekapitalets förändring 53 854 47 825 59 612 40 714 29 993

Antal anställda 270 275 224 181 159

Soliditet % 48,5 43,6 46,5 58,0 55,0

Avkastning på totalt kapital % 6,5 0,7 7,5 3,2 2,4

Avkastning på eget kapital % 13,4 1,1 16,2 5,6 4,3

Resultat per aktie 5,96 neg 6,56 1,45 0,83

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK):

Överkursfond  171 328 766

Balanserat resultat -27 516 911

Årets resultat 49 351 283

Disponibla vinstmedel 193 163 138

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 193 163 138

 

Femårsöversikt i KSEK

Nyckeltalen är inte fullt jämförbar för åren 2014/15 och tidiga-
re då de ej räknats om vid övergången till IFRS, se Not 1.22 för 
nyckeltalsdefinitioner.

Förslag till disposition av vinst eller förlust
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Koncernens rapport över totalresultat

 Belopp i KSEK   Räkenskapsår

Not 2017-09-01  
–2018-08-31

2016-09-01 
–2017-08-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 363 951 341 799

Aktiverat arbete för egen räkning 845 2 126

Övriga rörelseintäkter 5 12 066 8 456

Summa 6 376 862 352 381

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter -56 434 -54 989

Övriga externa kostnader 7,11 -115 420 -116 985

Personalkostnader 8 -133 474 -134 953

Av- och nedskrivningar 9 -33 234  -34 294

Övriga rörelsekostnader 10 -45 -6 377

Andel i intressebolags resultat 133 108

Summa rörelsens kostnader -338 474  -347 490

Rörelseresultat 38 388 4 891

Finansiella intäkter 560 1 380

Finansiella kostnader  -7 334  -5 938

Finansiella poster – netto 12 -6 774 -4 558

Resultat före skatt 31 614 333

Inkomstskatt 13 -5 314  -2 070

Årets resultat 26 301 -1 738

Övrigt totalresultat: 

Poster som kan komma att  
omklassificeras till årets resultat

Verkligt värdeförändring avseende finansiella 
tillgångar som kan säljas 19 321 -

Övrigt totalresultat för året 321 -

Summa totalresultat för året 26 622 -1 738
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Koncernens rapport över  
finansiell ställning

Belopp i KSEK Not 2018-08-31 2017-08-31

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Immateriella  tillgångar 15 21 857 22 793

Materiella anläggnings tillgångar 16 484 715 518 300

Finansiella tillgångar

Innehav redovisade med kapitalandelsmetoden 17 1 476 1 282

Finansiella tillgångar som kan säljas 19 4 756 4 766

Derivatinstrument 20 - -

Andra långfristiga fordringar 18 10 464 5 964

Summa finansiella tillgångar 16 696 12 012

Uppskjutna skattefordringar 30 - -

Summa anläggningstillgångar 523 268 553 106

Omsättningstillgångar

Varulager 22 55 962 23 526

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 23 4 594 4 510

Övriga kortfristiga fordringar 24 1 395 951

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 6 956 9 868

Likvida medel 26 7 494 6 084

Summa kortfristiga fordringar 20 439 21 413

Tillgångar som innehas för försäljning 27 0 7 129

Summa omsättningstillgångar 76 401 52 068

SUMMA TILLGÅNGAR 599 669 605 174
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Belopp i KSEK Not 2018-08-31 2017-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital 28

Aktiekapital 44 678 44 678

Övrigt tillskjutet kapital 202 444 202 444

Reserver 4 413 4 092

Balanserad vinst (inklusive årets resultat) 39 113 12 812

Summa eget kapital 290 648 264 026

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 29 190 341 193 257

Derivatinstrument 20 3 869 4 292

Uppskjutna skatteskulder 30 14 613 14 901

Övriga skulder 5 161 4 963

Summa långfristiga skulder 213 984 217 413

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 29 28 156 27 455

Leverantörsskulder 21 18 974 24 365

Checkräkningskredit 29 0 26 939

Aktuella skatteskulder 2 824 52

Skulder med direkt samband till tillgångar 
för försäljning 0 2 529

Övriga kortfristiga skulder 19 088 15 558

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 31 25 995 26 837

Summa kortfristiga skulder 95 038 123 735

Summa skulder 309 022 341 148

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 599 669 605 174
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Koncernens rapport över  
förändringar i eget kapital

Belopp i KSEK

  Not Aktie kapital Övrigt tillskjutet 
kapital Reserver

Balanserad 
vinst (inkl årets 

resultat) 

Total eget 
kapital

Ingående eget 
kapital  
2016-09-01

44 678 202 444 4 092 14 553 265 767

Årets resultat -1 738 -1 738

Övrigt totalresultat* 19 -

Årets totalresultat - - - -1 738 -1 738

Återköp av aktier -61 -61

Utgående eget 
kapital  
2017-08-31

44 678 202 444   4 092 12 814 264 026

Ingående eget 
kapital  
2017-09-01

44 678 202 444 4 092 12 814 264 026

Årets resultat 26 301 26 301

Övrigt totalresultat* 19 321 321

Årets totalresultat - - 321 26 301 26 622

Utgående  
eget kapital  
2018-08-31

44 678 202 444   4 412 39 114 290 648

*Poster som kan omföras till periodens resultat
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Koncernens rapport över  
kassaflöden

 Belopp i KSEK Räkenskapsår

  Not 2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

Rörelseresultat 38 388 4 891

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 33 234 34 294

Övriga ej likviditetspåverkande poster 35 -3 068 1 412

Erhållen ränta 560 55

Erlagd ränta  -7 334  -5 725

Betald inkomstskatt -5 314 -440

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapitalet 56 466 34 487

Förändring av varulager 22  -607  -502

Förändring av rörelsefordringar 2 384 -531

Förändring av rörelseskulder - 2 746 14 371

Summa förändring av rörelsekapital -969 13 338

Kassaflöde från den löpande verksamheten 55 947 47 825

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella tillgångar -31 021 -71 142

Förvärv av finansiella tillgångar -4 457 -2 200

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 6 214 8 017

Avyttring av dotterföretag 4 000 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 25 624  -65 324

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring checkräkning -26 939 3 254

Upptagna lån 22 000 43 975

Amortering av lån - 23 884 - 26 903

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 823 20 326

Minskning/ökning likvida medel 1 410 2 827

Likvida medel vid årets början 6 084 3 257

Likvida medel vid årets slut 7 494 6 084
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1. Redovisningsprinciper
Grönklittsgruppen AB (publ) (Moderföretaget) och dess 
dotterföretag (sammantaget Koncernen) har totalt tolv olika 
anläggningar inom två huvudsakliga verksamhetsområden: 
skidåkning och camping. Den gemensamma nämnaren för 
dessa är inte bara barnfamiljerna som huvudsakliga mål-
grupp utan även aktiviteter som grund i besöksupplevelsen.   

Koncernen består av moderföretaget Grönklittsgruppen AB 
(publ), Hamrafjällets Lift AB och Svenska Campingpärlor AB. 
I koncernredovisningen ingår även Hamra Express AB som 
bildades under räkenskapsåret 2016/2017 samt Brf Grön- 
klittstoppen nr1 som bildades 2017/2018.

Grönklittsgruppen AB (publ), (Grönklittsgruppen), är ett mo-
derföretag registrerat i Sverige och med säte i Orsa. Adressen 
till huvudkontoret är Timmervägen 1, 794 22 ORSA.

Styrelsen har den 26 november 2018 godkänt denna kon-
cernredovisning för offentliggörande.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental 
kronor (KSEK).

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, 
om inte annat anges.

1.1. Grund för rapporternas upp rättande
Koncernredovisningen för Grönklittsgruppen har upprättats 
i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner, samt International Financial 
Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpre-
tations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Den har 
upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad 
beträffar finansiella tillgångar som kan säljas och omvärde-
ring av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen (derivatinstrument).

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisn-
ingsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedöm-
ningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinci-
per. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, 
som är komplexa eller sådana områden där antaganden och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovis-
ningen anges i denna not.

1.2 Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats 
av koncernen

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räken-
skapsår som börjar efter 1 januari 2018 och har inte tillämpats 
vid upprättandet av denna finansiella rapport.

- IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, 
värdering och redovisning av finansiella tillgångar och 
skulder. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar 
klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 
9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar 
denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 
värderingskategorier för finansiella tillgångar, upplupet 
anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresul-
tat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett 
instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmo-
dell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget 
kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över 
resultaträkningen men det finns även en möjlighet att 
vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till 
verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassifice-
ring till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av 
instrumentet. För finansiella skulder så ändras inte klassi-
ficeringen och värderingen förutom i det fall då en skuld 
redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat 
på verkligt värde alternativet. Standarden ska tillämpas 
för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare till-
lämpning är tillåten. Koncernen har påbörjat arbetet med 
att utvärdera effekterna av IFRS 9.

- IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” 
reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer 
som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella 
rapporter mer användbar information om företagets 
intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär 
att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, 
osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassa-
flöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. 
En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller 
kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har 
möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan 
eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 
11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. 
IFRS 15 trädde ikraft den 1 januari 2018. Förtida tillämp-
ning är tillåten. Koncernen har påbörjat arbetet med att 
utvärdera effekterna av IFRS 15 och bedömer att det får 
nära nog obefintlig påverkan mot hur redovisningen sker 
för närvarande.

- IFRS 16 ”Leases”. I januari 2016 publicerade IASB en 
ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 
Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 
och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder 
hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag,  

Noter till koncernbolagets 
finansiella rapporter
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redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras 
på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda 
en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt 
en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovis-
ningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara 
oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår 
som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Grönklitts-
gruppen kommer att tillämpa IFRS 16 från och med det 
räkenskapsår som avslutas den 31 augusti 2020. Arbetet 
med att utvärdera konsekvenserna av IFRS 16 pågår. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har 
trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

1.3 Koncernredovisning

Dotterföretag

Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) 
över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncer-
nen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har 
rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har 
möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i fö-
retaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs 
till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rö-
relseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag 
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar och skulder 
som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade 
bolaget. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga 
värden på förvärvsdagen. 

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår 
och redovisas i posten övriga rörelsekostnader i koncernens 
rapport över totalresultat.

Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de 
tidigare eget kapitalandelarna i det förvärvade företaget 
till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt 
uppkommen vinst eller förlust till följd av omvärderingen 
redovisas i resultatet.

Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala 
köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för innehav 
utan bestämmande inflytande på förvärvsdagen överstiger 
verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. 
Om köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvärva-
de bolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt 
i posten övriga rörelseintäkter i koncernens rapport över 
totalresultat.

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade 
vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i 
förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av koncernens principer.

Intresseföretag

Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett 
betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel 
gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av 
rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalan-
delsmetoden.

Enligt kapitalandelsmetoden redovisas innehav i intressefö-
retag initialt i koncernens rapport över finansiell ställning till 
anskaffningskostnad. Det redovisade värdet ökas eller minskas 

därefter för att beakta koncernens andel av resultat och övrigt 
totalresultat från sina intresseföretag efter förvärvstidpunkten. 
Koncernens andel av resultat ingår i koncernens resultat och 
koncernens andel av övrigt totalresultat ingår i övrigt totalre-
sultat i koncernen. Utdelningar från intresseföretag redovisas 
som en minskning av investeringens redovisade värde.

När koncernens andel av förlusterna i ett intresseföretag är 
lika stora som eller överstiger innehavet i detta intresseföre-
tag (inklusive alla långfristiga fordringar som i realiteten utgör 
en del av koncernens nettoinvestering i detta intresseföre-
tag), redovisar koncernen inga ytterligare förluster såvida inte 
koncernen har påtagit sig förpliktelser eller har gjort betal-
ningar å intresseföretagets vägnar.

Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och 
dess intresseföretag elimineras till omfattningen av koncernens 
innehav i intresseföretag. Orealiserade förluster elimineras ock-
så såvida inte transaktionen utgör en indikation på nedskriv-
ning av tillgången som överförs. Redovisningsprinciperna för 
intresseföretag har justerats om nödvändigt för att säkerställa 
överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

1.4 Omräkning av utländsk valuta

Funktionell valuta och rapportvaluta

De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som 
funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som 
den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där 
respektive enhet huvudsakligen är verksam. Samtliga dotter-
företag är verksamma i Sverige varför samtliga i koncernen 
ingående enheter har funktionell valuta SEK. Det förekommer 
inga transaktioner i utländsk valuta i koncernen. I koncernre-
dovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderfö-
retagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta.

1.5 Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det 
belopp varmed köpeskillingen, eventuellt innehav utan be-
stämmande inflytande i det förvärvade företaget samt verk-
ligt värde per förvärvsdagen på tidigare eget kapitalandel i 
det förvärvade företaget (om rörelseförvärvet genomförts i 
steg), överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar.

Goodwill skrivs inte av, utan nedskrivningstestas årligen eller 
oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar 
en möjlig värdeminskning. Det redovisade värdet på den 
kassagenererande enhet som goodwillen hänförts till jämförs 
med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjande-
värdet och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. 
Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad 
och återförs inte. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade nedskrivningar. Vid försäljning 
av en enhet ingår det redovisade värdet på goodwill i den 
uppkomna vinsten/förlusten.

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som 
förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter 
eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli 
gynnade av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av 
enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta 
nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den 
interna styrningen. Goodwill övervakas på rörelsesegmentnivå.

1.6 Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar består av nyttjanderätt, kund-
relationer och varumärke.



28 | Års- och koncernredovisning

Nyttjanderätt som förvärvats separat redovisas till anskaff-
ningsvärde och i efterföljande perioder till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Kundre-
lationer och varumärke har förvärvats genom rörelseförvärv 
och redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Samtliga 
övriga immateriella tillgångar har en bestämbar nyttjande-
period och redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade av- och nedskrivningar.

1.6.1 Avskrivningsmetoder och nyttjandeperioder

Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för övriga 
immateriella tillgångar över deras bedömda nyttjandeperiod 
enligt följande;

Nyttjanderätt 5–25 år

Varumärke 15 år

Kundrelationer 7 år

1.7 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde 
eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket 
som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens 
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat 
värde för den ersatta delen tas bort från rapport över finan-
siell ställning. Alla andra former av reparationer och underhåll 
redovisas som kostnader i rapporten över totalresultat under 
den period de uppkommer.

Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde 
ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjan-
deperioden, görs linjärt enligt följande;

Byggnader

- Stommar 35-50 år

- VA och elsystem 40 år

- Fasader, yttertak och fönster 20-40 år

- Kök och sanitet 10-30 år

- Värme, ventilation 15-30 år

- Ytskikt 10-20 år

Markanläggningar 5-50 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10år

Linbanor 10-20 år

Inventarier, verktyg och installationer 3-20 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid 
varje rapportperiods slut och justeras vid behov.

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess 
återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde översti-
ger dess bedömda återvinningsvärde.

1.8 Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjande-

period (goodwill) skrivs inte av utan prövas årligen, eller vid 
indikation på värdeminskning, avseende eventuellt nedskriv-
ningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende 
på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i 
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte 
är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp 
varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvin-
ningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens 
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt vä-
sentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). 
För tillgångar (andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner 
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör 
göras.

1.9 Finansiella instrument – generellt
Finansiella instrument finns i många olika poster i rapporten 
över finansiell ställning och finns beskrivna nedan.

Klassificering

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder 
i följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder värde-
rade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar 
och kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt 
övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för 
vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärva-
des.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens 
slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens 
”lånefordringar och kundfordringar” utgörs av andra lång-
fristiga fordringar, kundfordringar, likvida medel samt den del 
övriga kortfristiga fordringar och förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter som utgör finansiella instrument.

Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen är finansiella tillgångar/skulder som 
innehas för handel. En finansiell tillgång/skuld klassificeras 
i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att 
säljas inom kort. Derivat klassificeras som att de innehas för 
handel om de inte är identifierade som säkringar. Koncernen 
klassificerar ränteswappar i denna kategori då koncernen inte 
tilllämpar säkringsredovisning enligt IAS 39 då nuvarande 
säkringsrelationer inte kvalificerar för säkringsredovisning 
enligt IFRS. Tillgångar/skulder i denna kategori klassificeras 
som omsättningstillgångar om de förväntas bli reglerade 
inom tolv månader, annars klassificeras de som anläggnings-
tillgångar.

Finansiella tillgångar som kan säljas

Investeringar klassificeras som finansiella tillgångar som kan 
säljas när de inte har fastställda löptider och fastställda eller 
fastställbara betalningar, samt när ledningen har för avsikt 
att hålla dem på medellång till lång sikt. Finansiella tillgångar 
som inte klassificerats i någon av de andra kategorierna (verk-
ligt värde via resultaträkningen, låne- och kundfordringar 
eller investeringar som hålls till förfall) ingår också i kategorin 
för finansiella tillgångar som kan säljas. Koncernen klassifice-
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rar innehav i onoterade aktier och andelar i denna kategori. 
Finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar 
om de inte förfaller inom 12 månader, eller ledningen har för 
avsikt att avyttra dem inom 12 månader efter utgången av 
rapporteringsperioden.

Övriga finansiella skulder

Koncernens skulder till kreditinstitut, övriga långfristiga skul-
der, leverantörsskulder, checkräkningskredit samt den del av 
övriga kortfristiga skulder och upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter som avser finansiella instrument klassificeras 
som övriga finansiella skulder.

Redovisning och värdering

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen – det datum då koncernen förbinder sig att 
köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas 
första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, 
vilket gäller alla finansiella instrument som inte redovisas till 
verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar/
skulder som värderas till verkligt värde via resultaträkningen 
redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga 
transaktionskostnader redovisas i rapporten över totalresul-
tat.

Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell 
ställning när rätten att erhålla kassaflöden från instrumen-
tet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från rapporten över 
finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller 
på annat sätt utsläckts.

När värdepapper, som klassificerats som finansiella tillgång-
ar som kan säljas avyttras, förs ackumulerade justeringar 
av verkligt värde i reserver till året resultat som vinster eller 
förluster från finansiella instrument.

Lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella 
skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella tillgångar/
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde.

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde 
avseende kategorin finansiella tillgångar/skulder värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen och redovisas i rap-
porten över totalresultat som finansiella intäkter respektive 
finansiella kostnader.

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde 
avseende kategorin finansiella tillgångar som kan säljas redo-
visas i övrigt totalresultat.

1.10 Nedskrivning av finansiella instrument
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det 
finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för 
en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. 
En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har 
ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns 
objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en 
eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovi-
sats första gången och att denna händelse har inverkan på 
de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella till-
gången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskat-
tas på ett tillförlitligt sätt. För eget kapitalinstrument klassifi-
cerade som finansiella tillgångar som kan säljas betraktas en 

betydande eller utdragen nedgång i verkligt värde, till en nivå 
som ligger under dess anskaffningsvärde, som en indikation 
på att ett nedskrivningsbehov föreligger.

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas 
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade 
värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden 
diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga 
effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och 
nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens rapport över 
totalresultat inom ”övriga externa kostnader” eller inom finan-
snettot beroende på vilken finansiell tillgång som skrivs ner. 
Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period 
och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som 
inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas 
återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i 
koncernens rapport över totalresultat inom ”övriga externa 
kostnader” eller inom finansnettot beroende på vilken finan-
siell tillgång som skrevs ner.

Om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång som kan säljas tas den 
ackumulerade förlusten – beräknad som skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet och aktuellt verkligt värde, med avdrag 
för eventuella tidigare nedskrivningar som redovisats i kon-
cernens rapport över totalresultat – bort från reserver i eget 
kapital och redovisas i årets resultat.

1.11 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
Anläggningstillgångar klassificeras som ”tillgångar som inne-
has för försäljning” när deras redovisade värde huvudsakligen 
kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion och 
en försäljning anses mycket sannolik. De redovisas till det 
lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader.

Koncernen redovisar en förlust på grund av värdenedgång 
för varje första eller efterföljande nedskrivning av tillgången 
till motsvarande verkligt värde efter avdrag för försäljnings-
kostnader. En vinst redovisas för varje efterföljande ökning 
av det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader, 
men inte till högre belopp än det ackumulerade värdet för 
nedskrivningar som tidigare redovisats. En vinst eller förlust 
som inte tidigare redovisats när en anläggningstillgång säljs, 
ska redovisas per det datum när tillgången eller avyttrings-
gruppen tas bort ur rapporten över finansiell ställning.

Anläggningstillgångar skrivs inte av så länge de är klassifice-
rade som att de innehas för försäljning.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning redovisas 
separerade från andra tillgångar i koncernens rapport över 
finansiell ställning.

1.12 Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för handelsvaror 
fastställs efter avdrag för rabatter. Nettoförsäljningsvärdet är 
det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksam-
heten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

Mark som innehas för försäljning i den löpande verksamheten 
(lagerfastigheter) redovisas till det lägsta av anskaffningsvär-
det och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet består av 
inköpskostnader och exploateringskostnader. När exploa-
teringen är slutförd kostnadsförs lånekostnader samt andra 
förvaltningsavgifter i takt med att kostnader uppstår.
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1.13 Kundfordringar
Kundfordringar är finansiella instrument som består av be-
lopp som ska betalas av kunder för sålda varor och tjänster i 
den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett 
år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. 
Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar.

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning.

1.13 Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl koncernens rapport över finansiell 
ställning som i koncernens rapport över kassaflöden, kassa 
och banktillgodohavanden. Checkräkningskredit redovisas i 
koncernens rapport över finansiell ställning som låneskulder 
bland kortfristiga skulder.

1.14 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.

Då något koncernföretag köper moderföretagets aktier (åter-
köp av egna aktier) reducerar den betalda köpeskillingen, 
inklusive eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader 
(netto efter skatt), eget kapital, till dess att aktierna annulleras 
eller avyttras. Om dessa stamaktier senare avyttras, redovisas 
erhållna belopp (netto efter eventuella direkt hänförbara 
transaktionskostnader och skatteeffekter) i eget kapital.

1.15 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förplik-
telser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den 
löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett 
år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden.

1.16 Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto 
efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till 
upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan 
erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat 
över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

Upplåning tas bort från koncernens rapport över finansiell 
ställning när förpliktelserna har reglerats, annullerats eller på 
annat sätt upphört. Skillnaden mellan det redovisade värdet 
för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) som 
utsläckts eller överförts till en annan part och den ersättning 
som erlagts, inklusive överförda tillgångar som inte är kontan-
ter eller påtagna skulder, redovisas i koncernens rapport över 
totalresultat.

Skulden klassificeras som kortfristig i koncernens rapport 
över finansiell ställning om koncernen inte har en ovillkorad 
rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst tolv må-
nader efter rapportperioden.

1.17 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten 
skatt. Skatt redovisas i koncernens rapport över totalresultat, 
utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalre-
sultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även 
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Aktuell skatt beräknas på periodens skattemässiga resultat 
enligt gällande skattesats. Den aktuella skattekostnaden 
beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är 
beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderfö-
retaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar 
skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de 
yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer 
där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, 
när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen 
ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar 
och skulder och dessas redovisade värden i koncernredo-
visningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte 
om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. 
Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till 
följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av 
en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, 
vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat 
eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräk-
nas med tillämpning av skattesatser (och –lagar) som har 
beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det 
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan 
utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det 
finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och 
skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och 
skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och 
samma skattemyndighet och avser antingen samma skat-
tesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att 
reglera saldona genom nettobetalningar.

1.18 Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar till anställda

Skulder för löner och ersättningar, inklusive ickemonetära 
förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade 
inom 12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som 
kortfristiga skulder till det odiskonterade belopp som för-
väntas bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden redovisas 
i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Skulden 
redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till anställda 
i koncernens rapport över finansiell ställning

Pensionsförpliktelser

Koncernen har både avgiftsbestämda och förmånsbestäm-
da pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till 
en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga 
eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om 
denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att be-
tala alla ersättningar till anställda som hänger samman med 
de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare 
perioder. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de 
förfaller till betalning.

Koncernens förmånsbestämda pensionsplaner utgörs av 
ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden. För 
tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbe-
stämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension 
genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet 
för finansiell rapportering, UFR 10 Klassificering av ITP-pla-
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ner som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För 
räkenskapsåret 2017/2018 har bolaget inte haft tillgång till 
information för att kunna redovisa sin proportionella andel 
av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader 
vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som 
en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas 
genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgifts-
bestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och 
familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat 
beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad 
återstående tjänstgöringstid. 

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvär-
det på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena 
beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och 
antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.  Den 
kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera 
mellan 125 och 175 procent. Om Alectas kollektiva konso-
lideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 175 
procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar 
för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid 
låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade 
priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid 
hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduk-
tioner. Vid utgången av räkenskapsåret 2017/2018 uppgick 
Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån 
till 159 procent (2016/2017 156 procent).

1.19 Intäktsredovisning
Intäkter från försäljning av varor och tjänster värderas till det 
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, 
och motsvarar de belopp som erhålls för sålda varor och 
tjänster efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt.

Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier 
har uppfyllts för koncernens verksamhet såsom beskrivs 
nedan. 

Intäkterna redovisas i den period tjänsterna utförs eller varor-
na levereras.

Koncernens intäkter härstammar från tolv anläggningar inom 
två huvudsakliga verksamhetsområden, skidåkning och cam-
ping. Följande intäktsströmmar förekommer inom koncernen:

Intäkter från entréer

Intäkter från entréer redovisas vid inköp d v s när gästen går 
in på anläggningen.  

Intäkter från boende, campingtomter, SkiPass, Spårkort etc

Intäkter från egna boende, campingtomter, SkiPass, Spårkort, 
Skidskola och andra varor och tjänster förknippade med 
besök på anläggningarna redovisas som intäkt när gästen 
checkar in. Säsongskort på campingar och liftkort periodise-
ras över respektive säsong.

Intäkter från butiker, serveringar och liknande

Intäkter från försäljning i butik serveringar och liknande 
redovisas i samband med köptillfället när risker och förmåner 
överförts till köparen.

Intäkter från förmedlingsprovision

Koncernen innehar avtal om att förmedla boende till sina 
anläggningar till förmån för bostadsrättsinnehavare. I dessa 
avtal kvarstår risken hos den som äger boendet och Grönk-
littsgruppen agerar därmed agent i dessa avtal. Då koncernen 

agerar agent utgör intäkter från dessa avtal av den förmed-
lingsprovision koncernen har rätt till. Intäkter från förmed-
lingsprovision redovisas när gästen checkar in. 

Intäkter från försäljning av tomter och bostadsrätter

Försäljning av tomter och bostadsrätter redovisas när avtal 
slutits om försäljning.

Intäkter från fastighetsförsäljning

Intäkt från fastighetsförsäljning redovisas normalt när köpe-
kontraktet tecknats om inte risker och förmåner övergått till 
köparen vid ett tidigare tillfälle.

Hyresintäkter

Intäkter från uthyrning av lokaler som används i rörelsen 
redovisas linjärt över hyreskontraktets längd. För ytterligare 
information om leasingavtal där koncernen agerar leasegiva-
re se 1.20 nedan.

Offentliga bidrag

Offentliga bidrag redovisas till verkligt värde då det föreligger 
rimlig säkerhet att bidragen kommer att erhållas och koncer-
nen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med 
bidragen. Statliga bidrag hänförliga till tillgångar redovisas 
i koncernens rapport över finansiell ställning genom att 
bidraget reducerar tillgångens redovisade värde. Bidraget 
redovisas i resultatet under den avskrivningsbara tillgångens 
nyttjandeperiod i form av lägre avskrivningar.

Ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.

1.20 Leasing

Koncernen som leasetagare

Koncernen är både leasetagare (skotrar, pistmaskiner och 
spårmaskin mm) och leasegivare (uthyrning av stugor, rum, 
campingtomter och lokaler samt skidutrustning). 

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med 
ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operatio-
nell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter 
avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kost-
nadsförs i koncernens rapport över totalresultat, linjärt över 
leasingperioden.

Leasingavtal av materiella anläggningstillgångar där koncer-
nen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar 
som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell 
leasing vid leasingperiodens början redovisas finansiell 
leasing som tillgång och skuld i koncernens rapport över 
finansiell ställning till det lägre av leasingobjektets verkliga 
värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. För närvarande 
innehar koncernen endast leasingavtal som klassificeras som 
operationella leasingavtal.

Koncernen som leasegivare

Klassificering av leasingavtal som operationella eller finansiel-
la leasingavtal där koncernen är leasegivare görs på samma 
sätt som beskrivs ovan under ”koncernen som leasetagare”. 
Leasingintäkter från operationell leasing där koncernen är 
leasegivare redovisas som intäkt linjärt över leasingperioden. 
De leasade tillgångarna fördelas i koncernens rapport över 
finansiell ställning på slag av tillgångar. Koncernen har endast 
avtal som klassificeras som operationella leasingavtal där 
koncernen är leasegivare.
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1.21 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar.

1.22 Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent 
skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen

Avkastning på totalt kapital

Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansom-
slutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella intäkter i förhållande till eget kapital.

Rörelseresultat (EBITDA)

Resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar.

Resultat per aktie

Årets nettoresultat efter skatt för koncernen dividerat med 
antal aktier.

2. Finansiell riskhantering
2.1 Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd 
olika finansiella risker: marknadsrisk (ränterisk) kreditrisk och 
likviditetsrisk. Koncernens fokuserar på oförutsägbarheten 
på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera 
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 
resultat. Koncernen strävar efter att erhålla god avkastning 
och betryggande säkerhet för finansiering samt så låga 
kostnader som möjligt för upplåning och skuldförvaltning. 
Målsättningen för betalningsströmmar ska vara att eliminera 
onödig kapitalbindning samt att utforma betalningsrutiner 
för optimala betalningsströmmar. Koncernens finansverksam-
het ska bedrivas så att den medverkar till att säkerställa kon-
cernens betalningsförmåga på kort och lång sikt samt att en 
god intern kontroll kan säkerställas. Koncernen använder sig 
av derivatinstrument för att ekonomiskt säkra riskexponering. 

Riskhanteringen sköts av centrala ekonomifunktionen inom 
de ramar som styrelsen beslutar. Styrelsen hanterar såväl den 
övergripande riskhanteringen samt specifika områden, såsom 
ränterisk, kreditrisk, användning av derivatinstrument och 
finansiella instrument som inte är derivat samt placering av 
överlikviditet.

Marknadsrisk

Ränterisk 

Koncernens ränterisk uppstår genom lång- och kortfristig 
upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter 
koncernen för ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som 
görs med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avse-
ende verkligt värde. Koncernens policy är att ha minst 25 % 
av koncernens upplåning till fast ränta. Detta uppnås med 
hjälp av ränteswappar. Längre bindningstider än 10 år får inte 
förekomma.

Koncernens upplåning är endast i svenska kronor.

Koncernen hanterar ränterisken avseende kassaflödet 
genom att använda ränteswappar. Ränteswapparna innebär 

att koncernen kommer överens med andra parter att, med 
angivna intervaller (främst kvartalsvis), utväxla skillnaden 
mellan räntebelopp enligt fast kontraktsränta och det rörliga 
räntebeloppet, beräknade på kontrakterade nominella 
belopp. Generellt tar koncernen sina långfristiga lån till rörlig 
ränta och byter dem sedan till en fast ränta som är lägre än 
om koncernen hade lånat till fast ränta direkt.

Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 au-
gusti 2018 varit 1 % högre med alla andra variabler konstanta, 
och med beaktan av befintliga ränteswappar hade Grönklitts-
gruppens räntekostnader ökat med ca 1,9 mnkr (1,8 mnkr) 
varav i stort sett hela effekten skulle påverka finansnettot i 
årets resultat och därmed eget kapital.

Kreditrisk

Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att en motpart inte fullgör 
sina förpliktelser. Kreditrisken begränsas genom att enbart 
placeringar sker i banker och penningmarknadsinstrument 
där ratinginstitut lämnat en rating med mycket hög kreditvär-
dighet. Tillåtna motparter är av Finansinspektionen godkända 
och verksamma banker och värdepappersbolag i Sverige. 

Risken att Grönklittsgruppens kunder inte uppfyller sina 
åtaganden utgör en kundkreditrisk. Mot bakgrund av att en 
stor del av omsättningen regleras kontant eller genom för-
skottsbetalningar innan ankomst till anläggning så bedöms 
kundkreditrisken avseende någon individuell fordran som 
låg. Även när det gäller den långfristiga fordran på Ski Lodge 
Tänndalen, Hamrabranten, Orsa SK och fordran på Brf Hall-
torp bedöms kreditrisken som låg. 

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att en placering inte kan omsättas i 
likvida medel utan påtaglig kostnadsökning. Likviditetsrisker-
na begränsas genom likviditetsplanering och val av place-
ringsformer. Löptiden på placerade medel skall anpassas till 
framtida behov av betalningsmedel på kort och medellång 
sikt i enlighet med likviditetsplanen.

Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivan-
de företag och aggregeras på koncernnivå. På koncernnivå 
följs noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv 
för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med kassame-
del för att möta behovet i den löpande verksamheten samti-
digt som de löpande bibehåller tillräckligt med utrymme på 
avtalade kreditfaciliteter som inte nyttjats så att koncernen 
inte bryter mot lånelimiter eller lånevillkor (där tillämpligt) 
på några av koncernens lånefaciliteter. Sådana prognoser 
beaktar koncernens uppfyllelse av lånevillkor, uppfyllelse av 
interna balansräkningsbaserade resultatmått och, om tillämp-
ligt, externa tillsyns- eller legala krav.

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella 
skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår 
fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges 
i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. 
Ränteswappar som utgör finansiella skulder har inkluderats i 
tidsintervallet med dess verkliga värde netto uppgående till  
3 869 KSEK (4 292 KSEK). 
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Per 31 augusti 2018 Mindre  
än 1 år

Mellan  
1 och 2 år

Mellan  
2 och 5 år

Mer än 
5 år Summa

Finansiella skulder  
(exkl derivat)
Skulder till kreditinstitut 91 356 47 792 80 763 5 245 225 156

Skuld finansiella leasingavtal 196 196 588 7 546 8 526

Checkräkningskredit 0 0

Leverantörsskulder 18 974 18 974

Summa finansiella skulder 110 526 47 988 81 351 12 791 252 656

Derivat
Derivat som innehas för handel 
(ränteswappar) 2 712 1 157 3 869

Summa derivat 2 712 1 157 3 869

Per 31 augusti 2017 Mindre  
än 1 år

Mellan  
1 och 2 år

Mellan  
2 och 5 år

Mer än 
5 år Summa

Finansiella skulder  
(exkl derivat)
Skulder till kreditinstitut 30 363 141 633 52 553 4 354 228 903

Skuld finansiella leasingavtal 20 20 59 5 257 5 355

Checkräkningskredit 26 939 26 939

Leverantörsskulder 24 365 24 365

Summa finansiella skulder 81 687 141 653 52 612 9 611 285 562

Derivat
Derivat som innehas för handel 
(ränteswappar) 1 167 3 125 4 292

Summa derivat 1 167 3 125 4 292

2.2 Hantering av kapital
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga kon-
cernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan 
fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för 
andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapital-
struktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan kon-
cernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, 
återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja 
tillgångar för att minska skulderna.

Koncernen bedömer sitt kapital på basis av nettoskuld divi-
derat med rörelseresultatet EBITDA. Detta nyckeltal beräknas 
under året på rullande 12-månadersresultat och nettoskulden 
beräknas som total upplåning (omfattande posterna lång-
fristig skuld kreditinstitut, kortfristig skuld kreditinstitut, övri-
ga långfristiga skulder och checkräkningskredit) i koncernens 
rapport över finansiell ställning med avdrag för likvida medel. 

Under räkenskapsåret 2017-09-01 – 2018-08-31 var koncer-
nens strategi att upprätthålla en nivå på nyckeltalet ej översti-
gande 3,0 ggr. Nyckeltalet per respektive bokslutstillfälle var 
som följer:

2018-08-31 2017-08-31

Räntebärande skulder (not 29) 218 497 247 651

Avgår: likvida medel (not 26) -7 494 -6 084

Nettoskuld 211 003 241 567

Rörelseresultat EBITDA 71 622 39 185

Nettoskuld/EBITDA ggr 3,0 6,2

Förbättringen under 2017/2018 var främst en följd av den 
förbättrade lönsamheten i verksamheten.

2.3 Beräkning av verkligt värde
Finansiella instrument värderas till verkligt värde i tre olika 
kategorier enligt följande principer:

Nivå 1 Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för 
identiska tillgångar eller skulder.

Nivå 2 Andra observerbara data för tillgången eller skulder 
än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. 
som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisno-
teringar).

Nivå 3 Data för tillgången eller skulden som inte baseras på 
observerbara marknadsdata (dvs. ej observerbara data).

Specifika värderingstekniker som används för att värdera 
finansiella instrument inkluderar:

• Användandet av mäklarnoteringar för liknande instru-
ment.

• Verkligt värde för ränteswappar beräknas som nuvärdet av 
förväntade framtida kassaflöden baserat på observerbara 
avkastningskurvor.

• Verkligt värde för resterande finansiella instrument fast-
ställs genom beräkning av diskonterade kassaflöden.

3. Viktiga uppskattningar och be-
dömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 
rådande förhållanden.

3.1 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovis-
ningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framti-
den. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir 
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att mot-
svara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antagan-
den som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar 
i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkom-
mande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Värdering av underskottsavdrag

Koncernen har redovisat uppskjutna skattefordringar avse-
ende skattemässiga underskottsavdrag. De skattemässiga 
underskottsavdragen har inget slutligt datum för utnyttjande. 
Uppskjuten skattefordran redovisas end ast för underskotts-
avdrag för vilka det är sannolikt att de kan nyttjas mot framti-
da skattepliktiga överskott och mot skattepliktiga temporära 
skillnader. 

Mer information om underskottsavdrag och uppskjuten skat-
tefordran finns i not 30.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill.

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivnings-
behov föreligger för goodwill i enlighet med den redovis-
ningsprincip som beskrivs i not 1. Återvinningsvärdet, för 
kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av 
nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskatt-
ningar göras (se not 15).

Finansiella leasingavtal

Koncernen har gjort bedömningen att de har bestämmande 
inflytande i Hamra Express AB, trots att endast 23 % av röster-
na och egna kapitalet innehas. Detta då Hamra Express AB är 
att se som ett strukturerat företag då koncernen nyttjar den 
enda väsentliga tillgång som finns i bolaget och all output 
från nyttjande av tillgången tillfaller koncernen. Bolaget kon-
solideras i sin helhet och inget innehav utan bestämmande 
inflytande föreligger.
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4. Nettoomsättningens fördelning
2017-09-01 

–2018-08-31
2016-09-01 

–2017-08-31
Logi eget boende och camping 133 396 122 211

Förmedlingsprovision 14 490 13 298

Entréer 23 917 24 689

SkiPass/Spårkort 58 907 51 210

Butiker/serveringar 98 056 98 995

Skidskola/aktiviteter 16 854 17 185

Försäljning av boende och exploateringstillgångar 9 202 4 850

Lokaler uthyrning 3 623 3 745

Övrigt 5 506 5 616

Summa 363 951 341 799

5. Övriga rörelseintäkter 
  2017-09-01 

–2018-08-31
2016-09-01 

–2017-08-31
Avyttring av materiella anläggningstillgångar och  
tillgångar som innehas för försäljning 5 441 5 366

Erhållna bidrag 22 11

Övriga hyresintäkter

Arrendeintäkter 133 160

Uthyrning lokal 1 219 1 222

Övrigt 5 250 1 697

Summa 12 066 8 456

6. Koncernens rörelsesegment
Skid 2018/2017 2016/2017

Nettoomsättning  175 610     174 372    

Aktiverat arbete för egen räkning  845     2 126    

Övriga rörelseintäkter  11 602     6 515    

Summa intäkter 188 057 183 013

Camping 2018/2017 2016/2017

Nettoomsättning  188 341     167 427    

Aktiverat arbete för egen räkning  -       -      

Övriga rörelseintäkter  2 966     1 941    

Summa intäkter 191 307 169 368

Summa segmentens externa intäkter  376 862     352 381    

7. Ersättningar till revisorerna
2017-09-01 

–2018-08-31
2016-09-01 

–2017-08-31

PwC

– Revisionsuppdraget 519 900

– Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget - 100

– Skatterådgivning 86 200

– Övriga tjänster 443 507

Summa 1 048 1 707

Totalt i Koncernen 1 048 1 707

8. Ersättningar till anställda, m.m.
  2017-09-01 

–2018-08-31
2016-09-01 

–2017-08-31

Löner, inklusive andra ersättningar vid uppsägning 93 763 96 028

Sociala avgifter 31 891 30 765

Pensionskostnader – avgift- och förmånsbestämda planer 5 469 5 806

Summa ersättningar till anställda 131 123 132 600

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2017-09-01 – 2018-08-31 2016-09-01 – 2017-08-31

Löner och andra 
ersättningar 
(varav tantiem)

Sociala 
kostnader 
(varav pensions-
kostnader)

Löner och andra 
ersättningar 
(varav tantiem)

Sociala 
kostnader 
(varav pensions-
kostnader)

Styrelseledamöter, verkställande 
direktörer och andra ledande 
befattningshavare

7 492 3 462 6 259 2 997

(0) (1 352) (0) (1 300)
Övriga anställda 86 271 33 898 89 769 33 575

(0) (4 117) (0) (4 506)

Koncernen totalt 93 763 37 360 96 028 36 572
(0) (5 469) (0) (5 806)

Medelantal anställda

2017-09-01 – 2018-08-31 2016-09-01 – 2017-08-31

Medelantal 
anställda Varav män Medelantal 

anställda Varav män

Sverige 270 45 % 275 45 %

Koncernen totalt 270 45 % 275 45 %

Könsfördelning i Koncernen (inkl dotterföretag) för styrelsele-
damöter och övriga ledande befattningshavare. Verkställande 
direktör är densamma för moderbolaget och de helägda 
dotterbolagen men styrelsen är inte densamma.

Styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

Koncernen 2017-09-01 – 2018-08-31 2016-09-01 – 2017-08-31

Antal på 
balansdagen Varav män Antal på 

balansdagen Varav män

Styrelseledamöter 10 90 % 8 88 %

Verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare 8 62 % 8 50 %

Koncernen totalt 18 78 % 16 69 %

Dotterbolagen 2017-09-01 – 2018-08-31 2016-09-01 – 2017-08-31

Antal på 
balansdagen Varav män Antal på 

balansdagen Varav män

Styrelseledamöter 2 50 % 2 50 %

Verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare 8 62 % 8 50 %

Koncernen totalt 10 60 % 10 50 %

2017-09-01 – 2018-08-31

Grundlön/
Styrelse-

arvode

Rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner

1)

Pensions-
kostnad

2)
Summa

Styrelsens ordf Jan Friedman 226 - - - 226

Vice ordf Lars Ekström 47 - - - 47

Styrelseled. Leif Nilsson 90 - - - 90

Styrelseled. Mattias Skoglund 90 - - - 90

Styrelseled. Hans-Eric Johansson 90 - - - 90

Styrelseled. Anders Blomquist 37 - - - 37

Styrelseled. Martin Moraeus 90 - - - 90

Styrelseled. Helen Olausson 37 - - - 37

Styrelseled. Lennart Käll 53 - - - 53

Styrelseled. Robert Sjölund 53 - - - 53

Tf Verkställande direktören Anders 
Blomquist 1 487 - - 276 1 763

Andra ledande befattningshavare 
(8 pers) 5 188 - 31 1 076 6 295

Summa 7 488 - 31 1 352 8 871
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2016-09-01 – 2017-08-31

Grundlön/
Styrelse-

arvode

Rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner 

1)

Pensions-
kostnad 

2)
Summa

Styrelsens ordf Jan Friedman 204 - - - 204

Vice ordf Lars Ekström 102 - - - 102

Styrelseled. Leif Nilsson 80 - - - 80

Styrelseled. Mattias Skoglund 80 - - - 80

Styrelseled.Hans - Eric Johansson 80 - - - 80

Styrelseled. Anders Blomquist 80 - - - 80

Styrelseled. Martin Moraeus 69 - - - 69

Styrelseled. Helen Olausson 52 - - - 52

Styrelseled. Annika Hofmann 28 - - - 28

Styrelseled. Jan Lovén 28 - - - 28

Verkställande direktören Mark 
Baljeu fram till 2017-07-31, 
ersättning exkl uppsägningslön

1 141 - 55 495 1 691

Tf Verkställande direktören Anders 
Blomquist från 2017-08-01 127 - - 39 166

Andra ledande befattningshavare 
(8 pers) 4 188 - - 766 4 954

Summa 6 259 - 55 1 300 7 614

Den avgående verkställande direktören hade 6 månaders 
uppsägningstid och kostnader för tiden 2017-09-01 till 2018-
01-31, totalt 968 KSEK i lön samt ersättningar inklusive sociala 
avgifter och pensionskostnader, har i sin helhet kostnadsförts 
i samband med uppsägningen. 

1) Övriga förmåner avser tjänstebil 
2) Inklusive löneskatt

Avgiftsbestämd pension 
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pen-
sionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.

Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensions-
premien ska uppgå till 30 % av den pensionsgrundande lö-
nen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen då ingen 
rörlig ersättning utgår. För andra ledande befattningshavare 
följs pensionsplan enligt kollektivavtal utan avvikelse och ITP 
2 tillämpas. Den tillförordnade VD:n Anders Blomquist har ett 
tidsbegränsat uppdrag som förlängs med två månader i taget 
med samma grund för ersättningsvillkor som tidigare VD. 

Avgångsvederlag
För tillförordnad VD förlängs avtalet med två månader i taget. 
Inget avgångsvederlag har avtalats.

9. Av- och nedskrivningar
  2017-09-01  

–2018-08-31
2016-09-01  

–2017-08-31
Avskrivningar

Kundrelationer och varumärken 787 787

Nyttjanderätt 122 124

Byggnader, mark och markanläggningar 19 098 20 155

Maskiner och inventarier 13 222 13 180

Djur 5 48

Omklassificeringar 0 -

Summa 33 234 34 294

10. Övriga rörelsekostnader
  2017-09-01  

–2018-08-31
2016-09-01  

–2017-08-31
Förlust i samband med försäljning av 
koncernbolag -45 0

Redovisad förlust vid omvärdering till 
anläggningstillgångar som innehas till försäljning 0 - 6 377

Summa -45 -6 377

11. Operationell leasing 
Koncernen som leasetagare
Koncernen hyr främst skotrar, pistmaskiner, spårmaskin, 
desktops och laptops enligt ej uppsägningsbara operatio-
nella leasingavtal. Leasingperioderna varierar mellan 2 år - 6 
år. Därutöver arrenderas mark där leasingperioden varierar 
mellan 3 - 20 år. De flesta leasingavtalen kan vid leasingperio-
dens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en 
marknadsmässig avgift.

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsäg-
ningsbara operationella leasingavtal är som följer:

2017-09-01  
–2018-08-31

2016-09-01  
–2017-08-31

Inom 1 år 11 274 6 985

Mellan 1 och 5 år 16 469 9 917

Mer än 5 år 1 973 2 391

Summa 29 716 19 293

Leasingkostnader uppgående till 12 678 (10 969) KSEK avse-
ende leasing av främst skotrar, pistmaskiner, snökanoner och 
mark ingår i koncernens rapport över totalresultat. En stor del 
av leasingkostnaderna avser leasingavgifter för korttidsleasing 
under högsäsongerna, under sommarmånaderna för cam-
pingsegmentet och under vintermånaderna för skidsegmentet.

Koncernen som leasegivare
Koncernen hyr ut stugor, rum och campingtomter och lokaler 
samt skidutrustning enligt ej uppsägningsbara operationel-
la leasingavtal. Leasingperioden uppgår till 1 dagar - 10 år. 
Leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en 
avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift. 

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för ickeuppsäg-
ningsbara operationella leasingavtal är som följer:

2017-09-01  
–2018-08-31

2016-09-01  
–2017-08-31

Inom 1 år 1 222 1 222

Mellan 1 och 5 år 1 164 2 386

Mer än 5 år

Summa 2 386 3 608

Sammanlagda variabla avgifter som ingår i periodens resultat 
uppgår till 1 222 tkr (1 206).  

12. Finansiella intäkter och  
kostnader

  2017-09-01  
–2018-08-31

2016-09-01  
–2017-08-31

Ränteintäkter på:  

Banktillgodohavanden 125 17

Värdeförändring ränteswappar 423 1 325

Kundfordringar - 7

Skattekonto 2 6

Valutakursvinster 10 25

Vinst vid försäljning av finansiella tillgångar 0 0

Summa Finansiella intäkter 560 1 380

2017-09-01  
–2018-08-31

2016-09-01  
–2017-08-31

Räntekostnader för:

Skulder till kreditinstitut -6 418 -5 835

Värdeförändring ränteswappar 0  -171

Finansiell leasing -0 -63

Leverantörsskulder -31 -33

Skattekonto -16 -23

Valutakursförluster 0 0

Förlust vid försäljning av finansiella tillgångar -869

Summa Finansiella kostnader  -7 334  -5 938

Finansiella poster - netto  -6 774  -4 558
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13. Inkomstskatt
  2017-09-01  

–2018-08-31
2016-09-01  

–2017-08-31

Aktuell skatt

Aktuell skatt på årets resultat -5 064 -185

Skatt på tidigare års resultat -51 -333

Summa aktuell skatt -5 115 -518

Uppskjuten skatt (not 30)

Uppkomst och återföring av temporära skillnader  -199  -1 552

Summa uppskjuten skatt  -199  -1 552

Inkomstskatt  -5 314  -2 070

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig 
från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid 
användning av den svenska skattesatsen för resultaten i de 
konsoliderade företagen enligt följande:

  2017-09-01  
–2018-08-31

2016-09-01  
–2017-08-31

Resultat före skatt 31 614 333
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (22 %) -6 955 -73

Skatteeffekter av:

Ej avdragsgilla kostnader -1 434 -1 778

Ej skattpliktiga intäkter 2 128 3

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond -7 -4

Utnyttjande av underskott för vilka ingen uppskjuten 
skattefordran tidigare redovisats 928 127

Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten 
skattefordran redovisas 77 -12

Skatt på tidigare års resultat -51 -333

Skattekostnad -5 314 -2 070

Den skatt som är hänförlig till komponenter i övrigt total- 
resultat uppgår till 71 KSEK (0 KSEK).

14. Innehav och investeringar  
i dotter företag
Koncernen hade följande dotterföretag den 31 augusti 2018.

Namn Regist rerings- och 
verksam hets land

Andel  stamaktier 
som direktägs av 
koncernen (%)
2017-08-31

Andel  stamaktier 
som direktägs av 
koncernen (%)
2017-08-31

Tomteland AB Sverige 0 100

Hamrafjällets lift AB Sverige 100 100

Svenska Campingpärlor AB Sverige 100 100

Grönklittsbostäder AB Sverige 0 100

Hamra Express AB Sverige 23 23

Svenska Campingpärlor AB bedriver campingverksamhet på 
olika orter runt om i Sverige. Hamrafjällets lift AB bedriver 
skidanläggning i Tänndalen. Grönklittsbostäder har avyttrats 
till Brf Grönklittstoppen där det i koncernen konsoliderats 
97 % av föreningens balansräkning genom ägandet av 29 
lägenheter i föreningen. Dessa lägenheter är bokförda som 
lager och lägenheterna hyrs ut till gäster på skidanläggning-
en i Orsa Grönklitt.

Samtliga dotterföretag konsolideras i koncernen. Rösträttsan-
delen i de dotterföretag som ägs direkt av moderföretaget 
skiljer sig inte från den ägda andelen stamaktier förutom 
vad gäller dotterföretaget Hamra Express AB. Koncernen har 
gjort bedömningen att de har bestämmande inflytande i 
Hamra Express AB, trots att endast 23 % av rösterna och egna 
kapitalet innehas. Detta då Hamra Express AB är att se som ett 
strukturerat företag då koncernen nyttjar den enda väsentli-
ga tillgång som finns i bolaget och all output från nyttjande 
av tillgången tillfaller koncernen. Bolaget konsolideras i sin 
helhet och inget innehav utan bestämmande inflytande 
föreligger. 

15. Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde  Goodwill Kundrelationer 

och varumärken Nyttjanderätt Summa

Räkenskapsåret 
2016/2017
Ingående redovisat värde 1 
september 2016 13 559 7 098 3 047 23 704

Avskrivningar -787 -124 -911

Utgående redovisat 
värde per 31 augusti 
2017

13 559 6 311 2 923 22 793

Redovisat värde

Anskaffningsvärde 13 559 7 295 8 185 68 498

Ackumulerade av- och 
nedskrivningar -984 -5 262 -45 705

Per 31 augusti 2017 13 559 6 311 2 923 22 793

Räkenskapsåret 
2017/2018
Ingående redovisat värde 1 
september 2017 13 559 6 311 2 923 22 793

Avyttrat -27 -27

Avskrivningar -787 -122 -909

Utgående redovisat 
värde per 31 augusti 
2018

13 559 5 524 2 774 21 857

Redovisat värde

Anskaffningsvärde 13 559 7 295 4 950 25 804

Ackumulerade av- och 
nedskrivningar -1 771 -2 176 -3 947

Per 31 augusti 2018 13 559 5 524 2 774 21 857

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Goodwill har obestämbar nyttjandeperiod och övervakas av 
ledningen per rörelsesegment. Goodwill är i sin helhet alloke-
rad till rörelsesegment Camping. 

Återvinningsbart belopp för goodwill med obestämbar 
nyttjandeperiod har fastställts baserat på beräkningar av nytt-
jandevärde. Ledningen har bedömt att omsättningstillväxt, 
rörelsemarginal, diskonteringsräntan och långsiktig tillväxt är 
de viktigaste antagandena i nedskrivningsprövningen. Beräk-
ningar av nyttjandevärdet utgår från uppskattade framtida 
kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar som 
godkänts av företagsledningen och som täcker en treårs-
period. Beräkningen baseras på ledningens erfarenhet och 
historisk data. Diskonteringsräntan uppgår före skatt till, 8,3 
% (2017-08-31: 8,3 %) Den långsiktigt uthålliga tillväxttakten 
har bedömts till 2 % (2017-08-31: 2 %) utifrån branschprog-
noser. Inga rimligt möjliga förändringar i gjorda antaganden 
och uppskattningar skulle leda till en nedskrivning utifrån en 
känslighetsanalys.

16. Materiella anläggningstillgångar
 

Byggnader, 
mark och mark-

anläggn ingar

Maskiner 
och invent-

arier
Djur

Pågående 
nyanläggn-

ingar
Summa

Räkenskapsåret 
2016/2017
Ingående redovisat 
värde 1 september 
2016

396 733 74 129 53 21 991 492 905

Inköp/Årets 
aktiverade utgifter 8 582 40 176 22 384 71 142

Omklassificeringar 17 472 369  -16 515 1 326

Avyttring och 
utrangeringar  -12 910 -781  -13 691

Av- och 
nedskrivningar  -20 155 -13 180 -48 -33 384

Utgående 
redovisat värde 
per 31 augusti 
2017

389 722 100 713 5 27 860 518 300

Redovisat värde

Anskaffningsvärde 572 606 256 520 889 27 860 857 875

Ackumulerade av- 
och nedskrivningar  -182 884 -155 807 -884 0  -339 575

Per 31 augusti 
2017 389 722 100 713 5 27 860 518 300
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Byggnader, 

mark och mark-
anläggn ingar

Maskiner 
och invent-

arier
Djur

Pågående 
nyanläggn-

ingar
Summa

Räkenskapsåret 
2017/2018
Ingående redovisat 
värde 1 september 
2017

389 722 100 713 5 27 860 518 300

Inköp/Årets aktive-
rade utgifter 3 305 7 181 20 535 31 021

Omklassificeringar -10 555 2 293  -23 567 -31 829

Avyttring och ut-
rangeringar 0 -452 -452

Av- och nedskriv-
ningar -19 098 -13 222 -5 -32 325

Utgående 
redovisat värde 
per 31 augusti 
2018

363 374 96 513 0 24 828 484 715

Redovisat värde

Anskaffningsvärde 545 424 257 257 889 24 828 857 875

Ackumulerade av- 
och nedskrivningar  -182 050 -160 744 -889 0  -343 683

Per 31 augusti 
2018 363 374 96 513 0 24 828 484 715

17. Andelar i intresseföretag
Nedan anges det intresseföretag som styrelsen anser är 
väsentligt för koncernen. Det intresseföretag som anges 
nedan har aktiekapital som består enbart av stamaktier vilka 
ägs direkt av koncernen. Det land där intresseföretaget har 
bildats eller registrerats är också det land där det bedriver sin 
huvudsakliga verksamhet. Ägarandelen är densamma som 
röstandelen.

Namn på företaget
Regist  rerings- 
och verksam-
hets land

Ägarandel (%)
2018-08-31

Ägarandel (%)
2017-08-31

Värder ings-
metod

Limbygården AB Sverige 25 25 Kapitalandels-
metoden

Ski Lodge Tänndalen AB Sverige 19 19 Kapitalandels-
metoden

Redovisat värde
2018-08-31

Redovisat värde
2017-08-31

Limbygården AB 300 240

SkiLodge Tänndalen 1 175 1 042

Summa andelar i 
intresseföretag 1 476 1 282

Det finns inga noterade priser tillgängliga för dessa aktier då 
både Limbygården och Ski Lodge är privata aktiebolag. Det 
finns inte några eventualförpliktelser avseende koncernens 
innehav i intresseföretag.

Specifikation av intressebolagens resultat- och balansräk-
ningar, inkl. koncernjusteringar

Limbygården AB

Limbygårdens verksamhet består av uthyrning av boende 
inom turistbranschen.

Totalresultat i sammandrag 2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Intäkter 895 763

Resultat 181 174

Övrigt totalresultat 0 0

Summa totalresultat 181 174

Balansräkning i sammandrag 2018-08-31 2017-08-31

Anläggningstillgångar 5 675 5 825

Omsättningstillgångar 40 72

Summa tillgångar 5 715 5 897

Långfristiga skulder 4 182 4 616

Kortfristiga skulder 351 327

Summa skulder 4 533 4 943

Nettotillgångar 1 182 954

 varav Grönklittsgruppens andel 296 239

Ski Lodge Tänndalen AB

Ski Lodge Tänndalens verksamhet består av uthyrning av 
lodgeboende i lägenhet. Koncernen bedöms ha betydande 
inflytande i bolaget trots att ägarandelen endast uppgår till 
19 % då det utifrån kriterierna i IAS 28 kan påvisas att koncer-
nen aktivt deltar i beslut rörande finansiella och operationella 
strategier.

Totalresultat i sammandrag 2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Intäkter 6 325 5 407

Summa totalresultat 699 363

Balansräkning i sammandrag 2018-08-31 2017-08-31

Anläggningstillgångar 69 480 71 294

Omsättningstillgångar 678 203

Summa tillgångar 70 158 71 497

Långfristiga skulder 62 243 63 978

Kortfristiga skulder 1 730 2 034

Summa skulder 63 973 66 012

Nettotillgångar 6 185 5 485

 varav Grönklittsgruppens andel 1 175 1 042

18. Andra långfristiga fordringar
  2017-09-01  

– 2018-08-31
2016-09-01  

– 2017-08-31

Redovisat värde per 1 september 5 964 3 759

Förvärv 0 5

Tillkommande fordringar 4 500 2 200

Amortering

 Redovisat värde 31 augusti 10 464 5 964

Posten andra långfristiga fordringar består av:

  2018-08-31 2017-08-31

Fordran intressebolag (SkiLodge Tänndalen AB) 3 752 3 752

Fordran Brf Halltorp (Ekerum) 2 200 2 200

Fordran Hamrabranten 4 082

Övriga långfristiga fordringar 418 12

 Redovisat värde 10 464 5 964

Lån till Ski Lodge Tänndalen löper på 2 år och löper med 0 % 
ränta, lån till Brf Halltorp löper på 2 år med 4 % ränta och lån 
till Hamrabranten löper på 2 år med 0 % ränta.

Verkligt värde bedöms inte väsentligt avvika från redovisat 
värde. För fordran på Brf Halltorp (Ekerum) finns en andra-
handspantsättning i fastighet.
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19. Finansiella tillgångar  
som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas inkluderar följande finan-
siella tillgångar:

  2018-08-31 2017-08-31

Anläggningstillgångar

Onoterade värdepapper

Aktier och andelar 4 756 4 766

 Redovisat värde 4 756 4 766

Under året har följande vinster/förluster redovisats i koncer-
nens rapport över totalresultat och i övrigt totalresultat.

  2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Vinster/förluster redovisade i övrigt totalresultat 321 0

Summa 321 0

20. Derivatinstrument
Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning enligt IAS 39 
då nuvarande säkringsrelationer inte kvalificerar för säkrings-
redovisning enligt IFRS utan klassificerar innehav i derivatin-
strument som att de ”innehas för handel” för redovisningsän-
damål. Koncernen har följande innehav i derivatinstrument:

  2018-08-31 2017-08-31

Anläggningstillgångar

Ränteswappar 0 0

 Summa 0 0

Långfristiga skulder

Ränteswappar 3 869 4 292

Summa 3 869 4 292

Förändring i verkligt värde för ränteswappar redovisas som 
finansiella intäkter eller finansiella kostnader i koncernens 
rapport över totalresultatet. För räkenskapsår 2017/2018 
uppgick vinsten till 423 KSEK (2016/2017 uppgick vinsten till 
1 325 KSEK).

21. Finansiella instrument  
per kategori
2018-08-31

 
Verkligt 

värde 
nivå*

Finansiella 
tillgångar 

som kan 
säljas

Låne- och 
kund-

fordringar

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
verkligt värde via 

resultat räkningen

Summa 
redovisat 

värde

Finansiella tillgångar      

Aktier och andelar 2 4 756 4 756

Derivatinstrument 2 0 0

Andra långfristiga fordringar 2 10 464 10 464

Kundfordringar 2 4 594 4 594

Övriga kortfristiga fordringar 2 1 080 1 080

Likvida medel 2 6 128 6 128

Summa 4 756 22 266 0 27 022

 
Verkligt 

värde 
nivå*

Låne-
skulder

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
verkligt värde via 

resultat räkningen

Övriga 
finansiella 

skulder
Summa

Finansiella skulder  

Skulder till kreditinstitut 2 218 497 218 497

Derivatinstrument 2 3 869 3 869

Övriga skulder** 2 5 161 5 161

Leverantörsskulder 2 18 794 18 794

Summa 223 658 3 869 18 794 246 321

2017-08-31

 
Verkligt 

värde 
nivå*

Finansiella 
tillgångar 

som kan 
säljas

Låne- och 
kund-

fordringar

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Summa 
redovisat 

värde

Finansiella tillgångar      

Aktier och andelar 2 4 766 4 766

Derivatinstrument 2 0 0

Andra långfristiga fordringar 2 5 964 5 964

Kundfordringar 2 4 561 4 561

Övriga kortfristiga fordringar 2 624 624

Likvida medel 2 6 102 6 102

Summa 4 766 17 251 0 22 017

 
Verkligt 

värde 
nivå*

Låne-
skulder

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via resultat-
räkningen

Övriga 
finansiella 

skulder
Summa

Finansiella skulder  

Skulder till kreditinstitut 2 220 712 220 712

Derivatinstrument 2 4 292 4 292

 Övriga skulder** 2 4 963 4 963

Leverantörsskulder 2 24 365 24 365

Checkräkningskredit 2 26 939 26 939

Summa 252 614 4 292 24 365 281 271

*För definition av nivåer för verkligt värde se not 3.3

** Övriga skulder avser skuld till aktieägare i Hamra Express 
AB avseende framtida utköp bolaget.

22. Varulager
  2018-08-31 2017-08-31

Handelsvaror,  råvaror och förnödenheter 12 484 11 111

Bostadesrätter 36 961 0

Tomter 6 517 12 415

Summa 55 962 23 526

Under året har det tidigare dotterbolaget Grönklittsbostäder 
AB ombildats till en bostadsrättsförening (BRF Grönklittstop-
pen). Då andelarna är till försäljning har ombildningen 
inneburit en omklassificering från i huvudsak byggnader och 
mark till handelsvaror.

Inga nedskrivningar, eller återföring av tidigare nedskriv-
ningar, för varulagret har skett under rapportperioden eller 
jämförelseåren.

23. Kundfordringar
Koncernen hade per bokslutsdagen och jämförelseåren inga 
konstaterade eller befarade kundförluster. Under året och 
jämförelseåren har koncernen inte återvunnit tidigare konsta-
terade och befarade kundförluster. Koncernens avsättning för 
befarade kundförluster har inte påverkat årets resultat.

  2018-08-31 2017-08-31

Kundfordringar 4 594 4 510

Minus: reservering för osäkra fordringar 0 0

Kundfordringar – netto 4 594 4 510

Per den 31 augusti 2018 var kundfordringar uppgående till 
536 KSEK (2017-08-31: 532 KSEK) förfallna men utan att något 
nedskrivningsbehov ansågs föreligga för koncernen. De 
förfallna fordringarna avser ett antal kunder vilka tidigare inte 
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haft några betalningssvårigheter. Åldersanalysen av dessa 
kundfordringar framgår nedan:

2018-08-31 2017-08-31

1-30 dagar 77 193

> 30 dagar 459 339

Summa förfallna kundfordringar 536 532

Kreditkvalitén i ej reserverade kundfordringar bedöms som 
god.

24. Övriga kortfristiga fordringar 
2018-08-31 2017-08-31

Moms och andra skatterelaterade fordringar 139 327

Övrigt 1 256 624

Summa 1 395 951

25. Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

2018-08-31 2017-08-31

Förutbetalda leasinghyror 371 262

Bidrag 985 1 269

Övriga upplupna intäkter 3 799 5 708

Förutbetalda kostnader 1 801 2 629

Summa 6 956 9 868

26. Likvida medel 
Likvida medel, såväl i koncernens rapport över finansiell ställ-
ning som i kassaflödesanalysen, består av följande:

2018-08-31 2017-08-31

Kassa 959 829

Banktillgodohavande 6 535 5 255

Summa 7 494 6 084

27. Tillgångar som innehas  
för försäljning

2018-08-31 2017-08-31

Anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning
Byggnader, mark och markanläggningar 5 091

Maskiner och inventarier 536

Pågående nyanläggningar 13

Handelsvaror 1 007

Kundfordringar 133

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 280

Kassa och bank 69

Summa tillgångar som innhas för försäljning 7 129

Uppskjutna skatter -78

Leverantörsskulder -254

Skatteskulder 32

Övriga kortfristiga skulder -1023

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 206

Summa skulder med direkt samband för 
tillgångar för försäljning -2 529

Netto tillgångar som innehas för 
försäljning 4 600

Vid bokslutet per den 31 augusti 2017 bedömdes dotterbola-
get Tomteland AB uppfylla kriterierna för att klassificeras som 
”tillgångar som innehas för försäljning”. Förlust vid omvärde-
ring av posten tillgångar som innehas till försäljning uppgår 

till -6 377 KSEK och har redovisats som övrig rörelsekostnad. 
Bolaget såldes per den 2 januari 2018. 

28. Eget kapital 
Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 4 467 834 st stamaktier med kvotvär-
det 10 kr. Antalet aktier har varit oförändrat under perioden 
2016-09-01 - 2018-08-31. Aktierna har ett röstvärde på 1 röst/
aktie. Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo 
betalda.

Övrigt tillskjutet kapital
Eget kapital som tillskjutits av ägarna. 

Reserver
Posten består av verklig värdeförändring avseende finansiella 
tillgångar som kan säljas.

29. Upplåning
2018-08-31 2017-08-31

Långfristig

Skulder till kreditinstitut 190 341 193 257

Övriga långfristiga skulder* 5 161 4 963

Summa långfristig upplåning 195 502 198 220

Kortfristig

Skulder till kreditinstitut 28 156 27 455

Checkräkningskredit 0 26 939

Summa kortfristig upplåning 28 156 54 394

* Övriga skulder avser skuld till aktieägare i Hamra Express AB 
avseende framtida utköp bolaget.

Skulder till kreditinstitut
Skulder till kreditinstitut förfaller fram till 2022-10-01och 
löper med en genomsnittlig ränta på 2,2 % per år (2016/2017: 
2,1 % per år). 

Covenant, ett avtal med särskilda villkor, finns för koncernen 
som har att uppfylla nyckeltalet Nettoskuld/EBITDA inom en 
viss nivå. Koncernen låg per balansdagen 2017/2018 under 
det stipulerade gränsvärdet och uppfyllde därmed avtalet. 
Grönklittsgruppen har tillsammans med Nordea gjort en 
översyn och anpassning av avtalets särskilda villkor att gälla 
från nästkommande redovisningsår.

För skulder till kreditinstitut har säkerhet ställts i form av fö-
retagsinteckningar till ett värde av 63 020 (82 470) KSEK samt 
fastighetsinteckningar till ett värde av 224 953 (266 108) KSEK 
och likvida medel till ett värde av 784 (369) KSEK.

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess 
redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är 
väsentlig.

Verkliga värden för långfristiga skulder till kreditinstitut be-
döms i allt väsentligt överensstämma med redovisade värden 
då lånen löper med rörlig ränta. Koncernens upplåning är i sin 
helhet i svenska kronor.

Checkräkningskredit
Koncernen har en beviljad checkräkningskredit i valutan SEK 
om 50 000 KSEK som omförhandlas årsvis. Av beviljad check-
räkningskredit har 0 KSEK utnyttjats per den 31 augusti 2018 
(26 939 KSEK per 2017-08-31). Checkräkningskrediten löper 
med en marginal kopplad till rörlig ränta vilken i snitt varit 
0,98 % (0,95 %) vilken betalas kvartalsvis. 
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30. Uppskjuten skatt
Uppskjutna skattefordringar och -skulder fördelas enligt 
följande:

  2018-08-31 2017-08-31

Uppskjutna skattefordringar:

– uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas efter mer än 12 månader 3 379 2 229

– uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas inom 12 månader

 Summa 3 379 2 229

Uppskjutna skatteskulder:

– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 månader 17 992 17 130

– uppskjutna skatteskulder som ska betalas inom 12 månader

Uppskjutna skatteskulder (netto) 14 613 14 901

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt 
följande:

Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under 
året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom sam-
ma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan:

Uppskjutna 
skattefordringar

Räntes-
wappar

Underskotts-
avdrag Byggnader Övrigt Summa

Ingående balans per  
1 september 2016 879 499 488 1 866

Redovisat i rapporten över 
totalresulat 67 94 192 10 363

Per 31 augusti 2017 946 593 680 10 2 229

Ingående balans per  
1 september 2017 946 593 680 10 2 229

Redovisat i rapporten över 
totalresultat 293 60 807 -10 1 150

Per 31 augusti 2018 1 239 653 1 487 0 3 379

Uppskjutna 
skatteskulder

Immateriella 
tillgångar 

från förvärv

Obesk-
a ttade 

reserver

Räntes-
wappar Tomter Byggna-

der Summa

Ingående balans per  
1 september 2016 1 484 7 467 83 6 181 0 15 215

Redovisat i rapporten över 
totalresultat 1 765 2 515 -33 - 2332 1 915

Per 31 augusti 2017 3 249 9 982 50 3 849 0 17 130

Ingående balans per  
1 september 2017 3 249 9 982 50 3 849 0 17 130

Redovisat i rapporten över 
totalresultat -2 033 1 968 -50 977 862

Per 31 augusti 2018 1 216 11 950 0 4 826 0 17 992

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga 
underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som 
det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida 
beskattningsbara vinster. Outnyttjade underskottsavdrag för 
vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår 
till 0 KSEK per 2018-08-31 (2017-08-31: 51 KSEK). Underskotts-
avdragen förfaller ej vid någon tidpunkt.

31. Upplupna kostnader och  
förut betalda intäkter

2018-08-31 2017-08-31

Upplupna löner 3 145 3 565

Upplupna sociala avgifter 5 669 5 667

Upplupna semesterlöner 6 803 5 877

Förbokade stughyror 1 949 1 301

Upplupna kostnader tomtområden 0 328

Övriga upplupna kostnader 8 429 10 099

Summa 25 995 26 837

32. Ställda säkerheter 
2018-08-31 2017-08-31

Skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 70 720 82 470

Fastighetsinteckningar 224 953 266 108

Inteckningar tomträtt 0 0

Inventarier med ägande 30 30

Avseende avtalat åtagande Enåbadet

Likvida medel 784 369

Ställda säkerheter för ansvarsförbindelser

Företagsinteckningar 4 500 -

Fastighetsinteckningar 3 000 -

Summa 303 987 348 977

33. Eventualförpliktelser 
2018-08-31 2017-08-31

Erhållna stöd med villkorlig återbetalningsskyldighet 15 222 18 297

Summa 15 222 18 297

34. Närstående 
Grönklittsgruppen AB (publ) är högsta moderföretag i 
koncernen. Närstående parter är samtliga dotterföretag och 
intresseföretag inom koncernen samt ledande befattningsha-
vare i koncernen, dvs. styrelsen och företagsledningen, samt 
dess familjemedlemmar. Transaktionerna sker på marknads-
mässiga grunder.

Följande transaktioner har skett med närstående:

Försäljning av varor och tjänster 2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Intresseföretag 2 162 2 112

Summa 2 162 2 112

Köp av varor och tjänster 2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Intresseföretag - -

Summa - -

Managementtjänster köps av moderföretaget på normala 
kommersiella villkor.

Lån till närstående
Se not 18.

Koncernen har inte några avsättningar för osäkra fodringar 
hänförliga till närstående. Koncernen har inte heller redovisat 
några kostnader avseende osäkra fordringar på närstående 
under perioden. Ingen säkerhet är ställd för fordringarna.

Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 8.



Års- och koncernredovisning | 41

35. Övriga ej likviditetspåverkande 
poster

2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Resultatandel i intresseföretag -133 -209

Ej realiserade värdeförändringar 321 -

Bruttokassaflödet vid försäljning av 
anläggningstillgångar -2 606 -5 616

Förlust vid omvärdering av 
anläggningstillgångar till försäljning 0 6 377

Andra ej likviditetspåverkand poster -650 860

Summa - 3 068 1 412

36. Händelser efter rapport-
periodens slut
I juni 2018 antog Sveriges riksdag nya regler för företagsbe-
skattning. De nya reglerna innebär bland annat att inkomst-
skettesatsen för svenska företag sänks i två steg, till 21,4 % 
från och med år 2019 och till 20,6 % från och med år 2021.

Styrelsen förbereder ett förslag till beslut på stämman avse-
ende ytterligare emission av aktier i samband med förvärv 
av företag eller affärsutvecklande investeringar på befintliga 
anläggningar.
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Moderbolagets resultaträkning

Belopp i KSEK Not      Räkenskapsår
2017-09-01  

– 2018-08-31
2016-09-01  

– 2017-08-31
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 97 891 96 282

Aktiverat arbete för egen räkning 385 981

Övriga rörelseintäkter 3 12 488 10 889

Summa 110 764 108 152

Rörelsens kostnader

Handelsvaror och förnödenheter -18 047 -18 191

Övriga externa kostnader 5,6 -39 065 -40 053

Personalkostnader 4 -45 025 -48 672

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 8 -15 635 -16 555

Rörelseresultat -7 008 -15 319

Resultat från finansiella poster 7

Resultat från andelar i koncernföretag 51 919

Övriga ränteintäkter och liknade intäkter 237 192

Räntekostnader och liknande kostnader -2 968 -2 801

Resultat efter finansiella poster 42 180 -17 928

Bokslutsdispositioner 6 098 16 300

Resultat före skatt 48 278 - 1 628

Skatt på årets resultat 9 1 073 -148

Årets resultat 49 351 -1 776

I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som 
övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstäm-
mer med årets resultat.
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Moderföretagets balansräkning

Belopp i KSEK Not 2018-08-31 2017-08-31

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar 11 0 0

Materiella anläggningstillgångar 12 253 291 249 946

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 48 841 65 133

Andelar i intresseföretag 14 300 300

Fordringar hos koncernföretag 13 9 256 10 256

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 265 275

Uppskjutna skattefordringar 23 1 352 224

Andra långfristiga fordringar 34 375

Summa finansiella anläggningstillgångar 60 388 76 188

Summa anläggningstillgångar 313 679 326 134

Omsättningstillgångar

Varulager 31 66 907 12 089

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 16 2 110 2 000

Fordringar hos intresseföretag 175 175

Fordringar hos koncernföretag 44 472 43 326

Skattefordringar 404 333

Övriga fordringar 17 923 64

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 4 164 5 953

Summa kortfristiga fordringar 52 248 51 850

Kassa och bank 3 308 581

Summa omsättningstillgångar 122 463 64 520

SUMMA TILLGÅNGAR 436 142 390 654
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Moderföretagets balansräkning

Belopp i KSEK Not 2018-08-31 2017-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

EGET KAPITAL 19

Bundet eget kapital

Aktiekapital 44 678 44 678

Reservfond 31 115 31 115

Summa bundet eget kapital 75 793 75 793

Fritt eget kapital

Överkursfond 171 329 171 329

Balanserad vinst eller förlust -27 517 -25 741

Årets resultat 49 351 -1 776

Summa fritt eget kapital 193 163 143 812

Summa eget kapital 268 956 219 605

OBESKATTADE RESERVER 20 22 210 20 208

AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar 21 0 47

Summa avsättningar 0 47

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 65 750 53 150

Summa långfristiga skulder 65 750 53 150

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 9 300 7 600

Leverantörsskulder 5 217 10 158

Checkräkningskredit 22 - 26 939

Skulder till koncernföretag 53 445 42 007

Övriga kortfristiga skulder 24 3 236 2 075

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 8 028 8 865

Summa kortfristiga skulder 79 226 97 643

Summa skulder 144 976 150 794

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 436 142 390 654
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Moderföretagets rapport över  
förändring i eget kapital

 Belopp i KSEK Bundet
eget kapital Fritt eget kapital

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Överkurs-
fond

Balanserad vinst 
eller förlust 

inklusive årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per  
1 september 2016 44 678 31 116 171 329 -25 742 221 381

Årets resultat -1 776 -1 776

Utgående balans per  
31 augusti 2017 44 678 31 116 171 329 -27 518 219 605

Ingående balans per  
1 september 2017 44 678 31 116 171 329 -27 518 219 605

Årets resultat tillika totalresultat 49 351 49 351

Utgående balans per  
31 augusti 2018 44 678 31 116 171 329 21 833 268 956
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Moderföretagets rapport över  
kassaflöden

   
Not

2017-09-01  
–2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  

Rörelseresultat -7 007 -15 319

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 15 635 16 555

Övriga ej likviditetspåverkande poster 29 -6 847 -4 676

Erhållen utdelning och ränta 9 627 192

Erlagd ränta -2 967 -2 801

Betald inkomstskatt 0 0

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet

8 441 -6 049

Förändring av varulager -54 818 1 920

Förändring av rörelsefordringar  -398  -2 348

Förändring av rörelseskulder 6 822 2 864

Summa förändring av rörelsekapital -48 394 2 436

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -39 953 -3 613

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11  -19 386  -19 263

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -375 -1 505

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 5 979 5 773

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 61 001

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 47 219  -14 995

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten
Förändring checkräkning -26 939 3 254

Upptagna lån 21 900

Amortering av lån -7 600 -7 600

Erhållet koncernbidrag 8 100 31 800

Lämnat koncernbidrag - - 9 100

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -4 539 18 354

Årets kassaflöde 2 727 -254

Likvida medel vid årets början 581 835

Likvida medel vid årets slut 30 3 308 581
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1. Moderbolagets redovisnings-
principer
Grund för rapporternas upprättande
Årsredovisningen för moderföretaget, Grönklittsgruppen AB 
(publ), har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 anger att moder-
företaget i sin årsredovisning ska tillämpa International Financial 
Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, i den ut-
sträckning detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen 
och Tryggandelagen, samt med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka 
undantag och tillägg som krävs i förhållande till IFRS. 

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i 
koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att 
tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Övergång-
en från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har 
inte haft några effekter på resultat- och balansräkningen, eget 
kapital eller kassaflöde.

Årsredovisningen har upprättats enligt  
anskaffningsvärdemetoden
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen av moderföretagets redo-
visningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad 
av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
årsredovisningen anges i denna not.

Moderföretaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd 
olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), 
kreditrisk och likviditetsrisk. Moderföretagets övergripande 
riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på 
de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera 
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 
resultat. För mer information om finansiella risker hänvisas till 
koncernredovisningen not 2. 

Moderföretaget tillämpar följaktligen de principer som 
presenteras i koncernredovisningens not 1, med de undantag 
som anges nedan. 

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens 
uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital 
följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla 
de kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i 
benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst 
avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital. 

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
inkluderas förvärvsrelaterade kostnader. 

När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag 
minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är 
detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. 
Nedskrivningar redovisas i posten ”Resultat från andelar i 
koncernföretag”. 

Fusioner
Fusioner som utgör en koncernintern omstrukturering 
redovisas enligt koncernvärdemetoden, vilket innebär att 
tillgångar och skulder övertas till värden som har sin grund 
i den förvärvsanalys som upprättades vid det ursprungliga 
förvärvet av det överlåtande företaget. Fusionsdifferenser förs 
direkt till eget kapital.

Andelar i intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar.

Immateriella tillgångar
I moderföretaget skrivs goodwill av då det i moderföretaget 
ej är tillåtet att redovisa tillgångar med obestämbar nyttjan-
deperiod. Goodwill skrivs av under en bedömd nyttjandepe-
riod om 10 år.

Finansiella instrument
IAS 39 tillämpas ej i moderföretaget varför finansiella in-
strument värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande 
perioder kommer finansiella tillgångar som är anskaffade 
med avsikt att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med 
lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärde. Finansiella tillgångar som innehas på lång 
sikt kommer i efterföljande redovisning värderas till anskaff-
ningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov 
föreligger.

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Avtal om så kallade ränteswappar skyddar moderföretaget 
mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller moderfö-
retaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas 
i resultaträkningen i posten ”Räntekostnader och liknade 
resultatposter”.

Säkringsredovisningen avbryts om:

• säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses 
in, eller 

• säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säk-
ringsredovisning.

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i 
förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Avsättningar 
Posten utgör negativ goodwill som intäktsförs systematiskt 
över en period som beräknas som kvarvarande vägd ge-
nomsnittlig nyttjandeperiod för de förvärvade identifierbara 
tillgångar som är avskrivningsbara.

Noter till moderbolagets 
finansiella rapporter
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Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balans-
räkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är 
hänförlig till reserven.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som boksluts-
dispositioner i resultaträkningen.

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

2. Nettoomsättningens fördelning
2017-09-01  

– 2018-08-31
2016-09-01  

– 2017-08-31
Logi eget boende och camping 13 837 12 677

Förmedlingsprovision 8 115 7 951

Entréer 9 565 12 676

SkiPass/Spårkort 27 154 22 853

Butiker/serveringar 25 502 26 592

Skidskola/aktiviteter 4 706 4 875

Försäljning av boende och exploateringstillgångar 4 004 4 850

Övriga hyresintäkter 2 305 2 363

Övrigt 2 701 1 445

Summa 97 891 96 282

All verksamhet bedrivs i Sverige.

3. Övriga rörelseintäkter 
  2017-09-01  

– 2018-08-31
2016-09-01  

– 2017-08-31
Ersättning för tjänster till dotterföretag 4 230 4 632

Realisationsresultat vid avyttring av 
anläggningstillgångar 6 548 4 676

Erhållna bidrag 22 11

Övriga hyresintäkter 1 219 1 286

Övrigt 469 294

Summa 12 488 10 889

All verksamhet bedrivs i Sverige.

4. Ersättningar till anställda, m.m.
  2017-09-01  

– 2018-08-31
2016-09-01  

– 2017-08-31
Löner, inklusive andra ersättningar vid uppsägning 31 797 34 920

Sociala avgifter 10 792 10 676

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 2 338 2 877

Summa ersättningar till anställda 44 927 48 473

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2017-09-01 – 2018-08-31 2016-09-01 – 2017-08-31

Löner och 
andra 

ersättningar 
(varav tantiem)

Sociala 
kostnader 

(varav pensions-
kostnader)

Löner och 
andra 

ersättningar 
(varav tantiem)

Sociala 
kostnader 

(varav 
pensions-

kostnader)
Styrelseledamöter, 
verkställande direktörer 
och andra ledande 
befattningshavare

6 879 3 129 5 658 2 726

(0) (1 283) (0) (1 217)
Övriga anställda 24 918 10 001 29 262 10 827

(0) (1 055) (0) (1 659)
Totalt  31 797 13 130  34 920 13 553

(0) (2 338) (0) (2 876)

Medelantal anställda

2017-09-01 – 2018-08-31 2016-09-01 – 2017-08-31

Medelantal 
anställda Varav män Medelantal 

anställda Varav män

Sverige 98 44 102 48

Totalt 98 44 102 48

Könsfördelning för styrelseledamöter och övriga ledande 
befattningshavare

2017-09-01 – 2018-08-31 2016-09-01 – 2017-08-31

Antal på 
balansdagen Varav män Antal på 

balansdagen Varav män

Styrelseledamöter 10 90 % 8 88 %

Verkställande direktör 
och övriga ledande 
befattningshavare

8 62 % 7 57 %

Totalt 18 78 % 15 73 %

För upplysning om ersättningar till ledande befattningshava-
re se not 7 till koncernredovisningen.

5. Ersättningar till revisorerna
Ersättningar till revisorerna 2017-09-01  

– 2018-08-31
2016-09-01  

– 2017-08-31

PwC

– Revisionsuppdraget 324 450

– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - 100

– Skatterådgivning 86 122

– Övriga tjänster 443 408

Summa 853 1 080

6. Operationell leasing 
Moderföretaget som leasetagare
Moderföretaget hyr främst skotrar, pistmaskiner, spårmaskin, 
snökanoner, desktops, laptops och mark enligt ej uppsäg-
ningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna 
varierar mellan 2 år - 6 år. Därutöver arrenderas mark där 
leasingperioden varierar mellan 3-20 år. De flesta leasingavta-
len kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som 
överensstämmer med en marknadsmässig avgift.

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsäg-
ningsbara operationella leasingavtal är som följer:

2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Inom 1 år 5 329 3 045
Mellan 1 och 5 år 8 569 5 083
Mer än 5 år 4 0
Summa 13 902 8 128

 
Leasingkostnader uppgående till 4 862 (5 523) KSEK avseende 
leasing av främst skotrar, pistmaskiner och mark ingår i resul-
taträkningen i posten ”Övriga externa kostnader”.

Moderföretaget som leasegivare
Koncernen hyr ut stugor, rum och campingtomter och lokaler 
samt skidutrustning enligt ej uppsägningsbara operationel-
la leasingavtal. Leasingperioden uppgår till 1 dagar - 10 år. 
Leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en 
avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift. 

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter som kommer 
att erhållas avseende icke-uppsägningsbara operationella 
leasingavtal är som följer:
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2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Inom 1 år 1 222 1 222

Mellan 1 och 5 år 1 164 2 386

Mer än 5 år

Summa 2 386 3 608

Sammanlagda variabla intäkter som ingår i periodens resultat 
uppgår till 1 222 (1 222) KSEK och avser en av moderbolagets 
hyrda fastigheter som är ett elevboende som innehas för 
långsiktig uthyrning där en kommun är hyresgäst. 

7. Övriga ränteintäkter och liknande 
intäkter samt räntekostnader och 
liknade kostnader

  2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Utdelningar och resultat från koncernföretag 51 919  

Ränteintäkter från dotterbolag 237 190 

Övriga ränteintäkter 0 2

Summa Övriga ränteintäkter och liknande 
intäkter 52 156 192

Räntekostnader kreditinstitut -2 944 -2 782

Övriga räntekostnader -24 -19

Summa Räntekostnader och liknande kostnader -2 968 -2 801

Resultat från finansiella poster 42 180 -2 610

8. Av- och nedskrivningar av  
materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

  2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Goodwill 0 607

Negativ goodwill -47 -84

Byggnader, mark och markanläggningar 10 014 9 785

Maskiner och inventarier 5 663 6 199

Djur 5 48

Summa 15 635 16 555

9. Skatt på årets resultat
  2017-09-01  

– 2018-08-31
2016-09-01  

– 2017-08-31

Aktuell skatt:

Aktuell skatt på årets resultat 0 -9

Skatt eftertaxering -54 -144

Summa aktuell skatt -54 -153

Uppskjuten skatt (not 23)

Uppkomst och återföring av temporära skillnader 1 127 5

Summa uppskjuten skatt 1 127 5

Skatt på årets resultat 1 073 -148

Skatt på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska  
belopp som skulle ha framkommit vid användning av skatte-
satsen för moderföretaget enligt följande:

  2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Resultat före skatt 48 278 -1 628

Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige 
(22 %) -10 621 358

Skatteeffekter av:

Ej avdragsgilla kostnader -57 -363

Ej skattepliktiga intäkter 11 434 1

Uppskjuten skatt som inte redovisats tidigare 371

Skatt eftertaxering -54 -144

Skattekostnad -1 073 -148

10. Andelar i koncernföretag
2018-08-31 2017-08-31

Ingående balans 65 133 65 133

Avyttring -16 292

Omklassificeringar

Minskning genom fusion

Utgående balans 48 841 65 133

Redovisat värde

Anskaffningsvärde 80 841 97 133

Ackumulerade nedskrivningar -32 000 -32 000

Utgående balans 48 841 65 133

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterföretag:

Namn Organisations-
nummer Säte Kapital-

andel
Antal 

aktier

Redovisat 
värde

Redovisat 
värde

2018-08-31 2017-08-31

Grönklittsbostäder AB 556675-4395 Orsa -% - - 12 291

Hamrafjällets Lift AB 556298-7213 Tänndalen 100% 24 000 21 154 21 154

Svenska 
Campingpärlor AB 556528-3628 Orsa 100% 914 27 688 27 688

Tomteland AB 556598-3383 Orsa -% - - 4 000

 
Kapitalandel överensstämmer med röstandel. 

11. Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde  Goodwill Nyttjanderätt Totalt

Räkenskapsåret 2016/2017

Ingående redovisat värde per 1 september 2016 607 0 607

Inköp - - -

Omklassificeringar - - -

Avskrivningar -607 - -607

Utgående redovisat värde per 31 augusti 2017 0 0 0

Redovisat värde

Anskaffningsvärde 12 140 800 12 940

Ackumulerade avskrivningar -12 140 -800 -12 940

Per 31 augusti 2017 0 0 0

Räkenskapsåret 2017/2018

Ingående redovisat värde per 1 september 2017 0 0 0

Inköp - - -

Omklassificeringar - - -

Avskrivningar - - -

Utgående redovisat värde per 31 augusti 2018 0 0 0

Redovisat värde

Anskaffningsvärde 12 140 800 12 940

Ackumulerade av- och nedskrivningar -12 140 -800 -12 940

Per 31 augusti 2018 0 0 0

12. Materiella anläggningstillgångar
 

Byggnader, 
mark och 

markanläggningar

Maskiner 
och 

inventarier
Djur

Pågående 
nyanlägg-

ningar
Totalt

Räkenskapsåret 
2016/2017
Ingående redovisat värde 
per 1 september 2016 193 235 42 928 53 8 924 245 140

Nyanskaffningar 4 704 2 315 - 12 244 19 263

Omklassificeringar 9 079 521 -  -7 225 2 375

Avyttring och 
utrangeringar -793 -7 - - -800

Avskrivningar -9 785 -6 199 -48 - -16 032
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Byggnader, 

mark och 
markanläggningar

Maskiner 
och 

inventarier
Djur

Pågående 
nyanlägg-

ningar
Totalt

Nedskrivningar - - - - -

Utgående redovisat 
värde 31 augusti 2017 196 440 39 558 5 13 943 249 946

Redovisat värde

Anskaffningsvärde 274 045 122 654 889 13 943 411 531

Ackumulerade av- och 
nedskrivningar -77 605 -83 096 -884 - -161 585

Per 31 augusti 2017 196 440 39 558 5 13 943 249 946
Erhållna offentliga 
stöd har reducerat 
det ackumulerade 
anskaffningsvärdet med

27 814 9 117

Räkenskapsåret 
2017/2018
Ingående redovisat värde 
per 1 september 2017 196 440 39 558 5 13 943 249 946

Nyanskaffningar - 2 220 - 17 167 19 386

Omklassificeringar 10 137 1 111 -  -11 248 0

Avyttring och 
utrangeringar -243 -117 - - -360

Avskrivningar -10 014 -5 663 -5 - -15 862

Nedskrivningar - - - - -

Utgående redovisat 
värde 31 augusti 
2018

196 320 37 109 0 19 862 253 291

Redovisat värde

Anskaffningsvärde 283 870 125 808 889 19 862 430 429

Ackumulerade av- och 
nedskrivningar -87 550 -88 699 -889 - -177 138

Per 31 augusti 2018 196 320 37 109 0 19 862 253 291

Erhållna offentliga 
stöd har reducerat 
det ackumulerade 
anskaffningsvärdet med

27 814 9 117

13. Fordringar hos koncernföretag
2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärde 10 256 8 750

Koncernbidrag -9 100

Omklassificeringar 11 606

Amorteringar -1 000 -1 000

Utgående redovisat värde 9 256 10 256

Långfristig utlåning till Svenska Campingpärlor AB (6 750 tkr) 
i samband med förvärv av Ansia Resort vilket förfaller inom 8 
år från rapportperiodens slut och löper med 1,5 % ränta samt 
utlåning till Hamrafjällets Lift AB (2 506 tkr) vilket saknar ränta 
och förfallodag.

Verkligt värde på långfristiga fordringar bedöms överens-
stämma med redovisat värde.

14. Andelar i intresseföretag
Namn på 
företaget Org. nr.

Registrer-
ings- och 
verksam-
hets land

Kapital andel 
(%)
2018-08-31

Kapital andel 
(%)
2017-08-31

Antal andelar  

2018-08-31

Antal andelar 

2017-08-31

Limbygården AB 556701-0870 Sverige 25 25 1000 1000

Redovisat värde
2018-08-31

Redovisat värde
2017-08-31

Limbygården AB 300 300

2018-08-31 2017-08-31

Ingående balans 300 300

Årets inköp 0 0

Utgående balans 300 300

Ägarandelen är densamma som röstandelen. Limbygårdens 
verksamhet består av uthyrning av en pistnära uthyrnings-
stuga med 24 sängplatser. Det finns inga noterade priser till-
gängliga för aktierna då Limbygården är ett privat aktiebolag.

Det finns inte några eventualförpliktelser avseende koncer-
nens innehav i intresseföretag.

15. Andra långfristiga värdepappers-
innehav
Andra långfristiga värdepappersinnehav avser finansiella till-
gångar i form av onoterade värdepapper (aktier och andelar):

  2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärde 275 275

Avyttring -10

Redovisat värde 265 275

16. Kundfordringar 
Moderbolaget har inte haft några konstaterade eller befara-
de kundförluster under räkenskapsåret eller jämförelseåret. 
Kreditkvaliteten i ej förfallna fordringar bedöms som god.

17. Övriga kortfristiga fordringar 
2018-08-31 2017-08-31

Momsfordran och andra skatterelaterade fordringar 1 0

Övriga fordringar 922 64

Summa 923 64

18. Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter  

2018-08-31 2017-08-31

Förutbetalda leasinghyror 119 119

Upplupna driftsbidrag 374 374

Övriga upplupna intäkter 3 315 4 928

Förutbetalda kostnader 356 532

Summa 4 164 5 953

19. Aktiekapital 
Aktiekapitalet består av 4 467 834 st stamaktier med kvotvär-
det 10 kr. Antalet aktier har varit oförändrat under perioden 
2017-09-01 - 2018-08-31. Aktierna har ett röstvärde på 1 röst/
aktie. Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo 
betalda.

20. Obeskattade reserver
2018-08-31 2017-08-31

Överavskrivningar

på maskiner och inventarier 22 210 20 208

Summa 22 210 20 208

Ej redovisad uppskjuten skatt på obeskattade reserver upp-
går till 4 886 KSEK (2017-08-31: 4 446 KSEK).

21. Övriga avsättningar
Negativ goodwill

Ingående redovisat värde 1 september 2016 131

Årets avskrivning -84

Utgående redovisat värde 31 augusti 2017 47

Ingående redovisat värde 1 september 2017 47

Årets avskrivning -47

Utgående redovisat värde 31augusti 2018 0
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22. Skulder till kreditinstitut
2018-08-31 2017-08-31

Redovisat under långfristiga skulder 65 750 53 150

Redovisat under kortfristiga skulder 9 300 7 600

Summa skulder till kreditinstitut 75 050 60 750

2018-08-31 2017-08-31
Förfaller inom ett år från balansdagen 9 300 7 600

Förfaller 1-5 år från balansdagen 37 200 30 400

Förfaller senare än 5 år från balansdagen 28 550 22 750

Utgående värde 75 050 60 750

Checkräkningskredit
Moderföretaget har en beviljad checkräkningskredit om  
50 000 KSEK som omförhandlas årligen. Av beviljad checkräk-
ningskredit har 0 KSEK utnyttjats per den 31 augusti 2018  
(26 939 KSEK per 2017-08-31).  

23. Uppskjuten skatt
Uppskjutna skattefordringar och -skulder fördelas enligt 
följande:

  2018-08-31 2017-08-31

Uppskjutna skattefordringar:
– uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas efter mer 
än 12 månader 1 352 282

– uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas inom 12 
månader 0 0

Uppskjutna skatteskulder:
– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 
12 månader 0 -57

– uppskjutna skatteskulder som ska betalas inom 12 
månader

Uppskjutna skattefordringar (netto) 1 352 224

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt 
följande:

Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under 
året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom sam-
ma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan:

Uppskjutna skattefordringar i 
resultaträkningen

2017-09-01 
– 2018-08-31

2016-09-01 
– 2017-08-31

Underskottsavdrag  602 -26

Negativ goodwill -10

Nedskrivning

Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga
värdeminskningsavdrag 478

Årets förändring 1 127 -26

Uppskjutna skatteskulder 2017-09-01 
– 2018-08-31

2016-09-01 
– 2017-08-31

Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga 
värdeminskningsavdrag. 57 31

Årets förändring 57 31

Förändring netto 562 5

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga 
underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som 
det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida 
beskattningsbara vinster. 

24. Övriga kortfristiga skulder 
2018-08-31 2017-08-31

Moms & skatterelaterade skulder 2 335 1 338

Övriga skulder 901 737

Summa 3 236 2 075

Det verkliga värdet på övriga kortfristiga skulder motsvarar 
deras redovisade värden, då de av naturen är kortfristiga.

25. Upplupna kostnader och  
förut betalda intäkter   

2018-08-31 2017-08-31

Upplupna löner 649 574

Upplupna sociala avgifter 679 727

Upplupna semesterlöner 2 161 2 006

Förbokade stughyror 1 729 1 424

Upplupna utgiftsräntor 336 298

Övriga upplupna kostnader 2 474 3 836

Summa 8 028 8 865

26. Ställda säkerheter 
2018-08-31 2017-08-31

Skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 24 000 24 000

Fastighetsinteckningar 106 400 99 400

Avseende avtalat åtagande Enåbadet

Likvida medel 784 369

Summa 131 184 123 769

27. Eventualförpliktelser 
2018-08-31 2017-08-31

Borgen till förmån för dotterföretag 93 411 135 035

Erhållna stöd med villkorlig återbetalningsskyldighet 550 1 375

Summa 93 961 136 410

28. Närstående 
Grönklittsgruppen AB (publ) är högsta moderföretag i 
koncernen. Närstående parter är samtliga dotterföretag och 
intresseföretag inom koncernen samt ledande befattningsha-
vare i koncernen, dvs. styrelsen och företagsledningen, samt 
dess familjemedlemmar. Transaktioner sker på marknadsmäs-
siga grunder. 

Följande transaktioner har skett med närstående:

Försäljning av varor och tjänster  2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Dotterföretag 4 483 5 437

Intresseföretag 188 130

Summa 4 671 5 567

 Köp av varor och tjänster 2017-09-01  
– 2018-08-31

2016-09-01  
– 2017-08-31

Dotterföretag 414 1 854

Summa 414 1 854
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Fordringar och skulder vid årets slut till följd av försälj-
ning och köp av varor och tjänster samt koncernbidrag

2018-08-31 2017-08-31

Fordringar på närstående

Dotterföretag 44 446 43 326

Intresseföretag 175 175

Skulder till närstående

Dotterföretag 61 545 42 007

Intresseföretag - -

Lån till närstående
Moderbolaget har utlämnade lån till dotterföretag, se not 13.

Moderföretaget har inte några avsättningar för osäkra 
fodringar hänförliga till närstående. Moderföretaget har inte 
heller redovisat några kostnader avseende osäkra fordringar 
på närstående under perioden. Ingen säkerhet är ställd för 
fordringarna.

Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 4 
till moderbolaget och not 8 till koncernredovisningen.

29. Övriga ej likviditetspåverkande 
poster

2017-09-09 
– 2018-08-31

2016-09-09 
– 2017-08-31

Realisationsresultat -6 847 -4 676

Summa -6 847 -4 676

30. Likvida medel vid årets slut
2018-08-31 2017-08-31

Kassa 143 212

Banktillgodohavande 3 165 369

Summa 3 308 581

31. Varulager
2018-08-31 2017-08-31

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 7 579 6 303

Bostadsrätter 55 000 -

Tomter 4 333 5 789

Summa 66 907 12 089

32. Händelser efter balansdagen
Se vidare under not 36 för koncernen.

33. Verkligt värde derivatinstrument
Verkligt värde på derivatinstrument uppgick på balansdagen 
till följande:

Ränteswappar med totalt negativt värde uppgick per den 31 
augusti 2018 till 3 869 (2017-08-31: 4 292) KSEK.

34. Andra långfristiga fordringar
2018-08-31 2017-08-31

Redovisat värde 1 september 0

Tillkommnade fordringar 375

Redovisat värd 31 augusti 375

35. Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK):

Balanserat resultat 143 811 855

Årets resultat 49 351 283

kronor 193 163 138 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 193 163 138

kronor 193 163 138 
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Styrelsens och VD:s underskrifter
Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 
2019-02-08 för fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana 
de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och 
resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed 
och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande 
översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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Jan Friedman
Styrelseordförande
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Hans-Erik Johansson
Styrelseledamot

________________________________________

Leif Nilsson
Styrelseledamot
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Martin Moraeus
Styrelseledamot
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Lennart Käll
Styrelseledamot
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Styrelseledamot
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Styrelseledamot
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Styrelseledamot
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PwC:s revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Grönklittsgruppen AB (publ), org.nr 556098-7462

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för Grönklittsgruppen AB (publ) för räkenskapsår 
1 september 2017 till 31 augusti 2018. Bolagets årsredovis-
ning och koncernredovisning ingår på sidorna 17-53 i detta 
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentli-
ga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 augusti 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningsla-
gen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
augusti 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncer-
nens rapport över totalresultat och finansiella ställning.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, 
så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåll-
er några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 

och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhöran-
de upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
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måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisning-
en och koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncernrevision-
en. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Grönklittsgruppen AB 
(publ) för räkenskapsår 1 september 2017 till 31 augusti 2018 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bo-
lagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om försla-
get är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garan-
ti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sve-
rige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Mora den   december 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Hvittfeldt 
Auktoriserad revisor
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Koncernledning
Verkställande direktör
Anders Blomquist 

Född: 1960, anställd: 2017  
Aktier: –

Ekonomichef
Johanna Sammeli

Född: 1966, anställd: 2012 
Aktier: –

Försäljningschef
Mari Tara

Född: 1967, anställd: 2012 
Aktier: 3 306

Marknadschef

Daniel Mäkinen

Född: 1975, anställd: 2014 
Aktier: –

Campingchef
Anders Östring

Född: 1958, anställd: 2018 
Aktier: –

Bygg- och fastighetschef
Roger Tylén

Född: 1962, anställd: 2010 
Aktier: –

HR
Maria Olsson

Född: 1977, anställd: 2014 
Aktier: –

Controller
Anders Bergström

Född: 1968, anställd: 2017 
Aktier: –

Styrelse
Ordförande
Jan Friedman 

Född: 1952, invald: 2016  
Aktier: genom bolag 10 000

Vice ordförande
Lars Ekström 

Född: 1973, invald: 2016  
Aktier: 933 765 via Inlandsinnova-
tion AB

Ledamot 
Helen Olausson 

Född: 1968, invald: 2016  
Aktier: 256 741 via Ekonord  
Invest AB

Ledamot
Hans-Eric Johansson 

Född: 1944, invald: 2011  
Aktier: 456 416 via Rosebo Invest AB

Ledamot
Mattias Skoglund 

Född: 1969, invald: 2005  
Aktier: 1 049 privat, 392 313 via 
Byggnads ingenjör Nils Skoglund 
AB samt 16 500 via Nils Skoglund 
Byggmaskiner AB

Ledamot
Leif Nilsson 

Född: 1949, invald: 2012  
Aktier: 355 986 via Mittkapital i 
Jämtland och Västernorrland AB

Ledamot 
Martin Moraeus 

Född: 1979, invald: 2014  
Aktier: 228 000 via Orsa Besparings-
skog

Ledamot
Lennart Käll 

Född: 1958, invald: 2018  
Aktier: 500

Ledamot
Robert Sjölund

Född: 1971, invald: 2018  
Aktier: 1 049 via Elkane AB

Anläggningschefer
Ansia Resort 
Celia Yoshida Ahlin

Född: 1975, anställd: 2018  
Aktier: 

Duse Udde Camping 
Jessica Kleimert

Född: 1990, anställd: 2018  
Aktier: –

Ekerum Camping
Håkan Reinthorpe

Född: 1954, anställd: 2018  
Aktier: –

Gränna Camping 
Petra Ring

Född: 1968, anställd: 2016  
Aktier: –

Mora Parken och Mora Camping
Sarah Larsson 

Född: 1973, anställd: 2015  
Aktier: –

Orsa Camping 
Natalie Yxerius 

Född: 1986, anställd: 2015  
Aktier: –

Orsa Grönklitt 
Johan Larson

Född: 1973, anställd: 2018  
Aktier: –

Orsa Rovdjurspark 
Sven Brunberg 

Född: 1954, anställd: 2016  
Aktier: –

Rättviks Camping och  
SiIjansbadets Camping 
Marie Wikström 

Född: 1970, anställd: 2008  
Aktier: – 

Sunne Camping och Sommarland 
Reine Flodin 

Född: 1963, anställd: 2016  
Aktier: –

Tänndalen 
Peter Jonasson 

Född: 1966, anställd: 2015  
Aktier: –

Grönklittsgruppens ledning
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