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Året i korthet                                                                                             Vår historia
                                         

1932 Turistföreningen startar camping i Orsa. 

1965 Första liften på Grönklitt. 
Kommunägda Fritidsbolaget bildas. 

1986 Orsa Björnpark öppnar. 

2005 Orsa Grönklitt AB privatiseras. 
Grönklittsbostäder AB bildas som idag har 384 bäddar där 
Grönklittsgruppen har 12,6 % ägande. 

2006 Kamtjatkabjörnar kommer till Björnparken. 
Nytt snökanonsystem och kanonspår på Grönklitt. 
Ostbackarna öppnar på Grönklitt. 

2007 Sibirisk tiger till björnparken. 
Rovdjurscentrum/Desingtorg Trä invigs på Grönklitt. 
Siljansbadets Camping i Rättvik förvärvas. 
Limbygården AB bildas där Grönklittsgruppen har 25 % ägande. 

2008 Enåbadets Camping i Rättvik förvärvas. 
Sagolandet Tomteland i Mora förvärvas. 
+ 1 000 nya bäddar på Grönklitt sedan 2005. 

2009 Polar World invigs, Orsa Bowling förvärvas. Strandrestau-
rangen uppförs på Udden, Orsa Camping där Grönklittsgruppen 
AB (publ) har 20 % ägande. 
Badhus byggs på Enåbadets Camping i Rättvik. 

2010 Tänndalens skidområde förvärvas.
Leopard Center invigs vid Orsa Björnpark. 

2011 Snöleopard till Orsa Björnpark. Orsa Grönklitt AB (publ) 
byter namn till Grönklittsgruppen AB (publ). 
Invigning av Hälgeland vid Sagolandet Tomteland. 
Ny Toppstuga vid Orsa Grönklitt. 

2012 Grännastrandens Camping AB förvärvas. 
Invigning i juni av ny anläggning för Kodiakbjörn vid Orsa 
Björnpark. Invigning av Ski Lodge Tänndalen 12 december.

2013 Strandrestaurangen Udden i Orsa förvärvas. Under  maj 
månad öppnades en ny Lodjursanläggning i Orsa Björnpark. 
En ny fin anläggning med stora ytor för lokatterna i en kuperad 
miljö, ett utställningshus med stora fönsterrutor med utsikt ut 
över kattberget. 
Under augusti tillträder Mark Baljeu som ny VD/Koncernchef 
efter Torbjörn Wallin.

Tionde året i följd med tillväxt. 

• SLAO rapporterade en ökning av antalet sålda liftkort i Sverige under 2012/2013 med 10 %, vilket också avspeglar sig i anläggningarna. 
Grönklitt ökade liftkortsförsäljningen med 10 % och Tänndalen med 18%.

• Tillväxten under året som gått har gynnats av ett flertal faktorer; ett starkt besöksantal från vårt grannland Norge, en kalendereffekt som 
innebar många lediga helgdagar under jul- och nyårshelgen, det vackra sommarvädret samt en vändning uppåt i Tänndalen.  

• Nettoomsättningen ökade för samtliga anläggningar utom Enåbadets Camping, Björnparken samt Tomteland. Enåbadets Camping 
förlorade avtalet om uthyrning av Rättviks Vandrarhem, Björnparken och Tomteland har inte lyckats locka till sig tillräckligt stor mängd 
besökare. Det allt för fina sommarvädret har säkerligen påverkat antalet besökare negativt och Björnparken har inte haft nyheter av den 
dignitet som lockat nya besökare. 
 
• Koncernen ökade sin omsättning organiskt med 7 % till 172 mkr (160 mkr). 

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgår till 20 mkr (19 mkr) och exklusive tomtförsäljning till 18 mkr (18 mkr). 
I resultatet ingår av- och nedskrivning av goodwill med 22 mkr (5 mkr) vilket innefattar en extra nedskrivning av goodwill med 17 mkr 
gällande anläggningarna i Tänndalen och Tomteland. 

• Resultatet efter finansiella poster minskade till -9,8 mkr (-12,3 mkr), borträknat av- och nedskrivning av goodwill och engångsposter för 
avgående VD, förändrad lagervärdering och återföring av tidigare aktiverade kostnader. 

• Total investeringsvolym under verksamhetsåret är 34 mkr (35 mkr) efter att avdrag för regionalt utvecklingsbidrag på 4 mkr (6 mkr) har er-
hållits. Under verksamhetsåret invigdes i december 2012, Ski Lodge Tänndalen (Grönklittsgruppen äger 19 %) och i maj öppnades en ny 
Lodjursanläggning i Orsa Björnpark samt ett förvärv av strandrestaurangen Udden i Orsa. 

• Den15 augusti tillträder Mark Baljeu som ny VD/Koncernchef efter Torbjörn Wallin.

• Under verksamhetsåret har återigen två stora TV-produktioner producerats vid våra anläggningar i Orsa, ”Moraeus med mera” och 
”Wild Kids”. Dessa produktioner sätter verkligen Orsa på kartan som destination och förhoppningsvis kan frukterna av detta skördas 
under flera år framöver. 

• Det totala bokningsläget för alla logianläggningar inför vintern 2013/2014 har per den 29 december ökat med 10 % jämfört med 
föregående år. 

• Samtliga av Koncernens anläggningar har mycket nöjda gäster och sammantaget anger hela 97 % av kunderna att de skulle 
rekommendera ett besök till släkt och vänner. 

 Nyckeltal 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
Nettoomsättning, mkr 172 160 159 122 117

Rörelsresultat (EBITDA), mkr 20 19 23 22 22

Varav tomtförsäljning, mkr 1,6 0,4 9 2 0,6

Resultat efter finansiella poster, mkr -30 -12 -5 2 7

Balansomslutning, mkr 395 402 364 361 248

Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr* 31 -14 32 8 17

Antal anställda 159 150 151 126 103

Soliditet % 55,0 60,9 55,1 56,2 51,6

*Inklusive förändring av checkkredit 
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VD har ordet                                                                                                                                      

Tionde året i följd med tillväxt och ett förändring-
ens år för Grönklittsgruppen. 2013 är året då vår 
VD sedan 2003, Torbjörn Wallin på eget initiativ 
steg åt sidan och undertecknad fick per den 15:e 
augusti den stora äran att på styrelsens uppdrag 
fortsätta att utveckla denna unika koncern. Vill 
inleda med att rikta ett stort tack till Torbjörn för 
den energi du lagt ned på företaget under alla dessa 
år. Den utveckling som företaget har gått igenom 
beror till stor del på din drivkraft. 

Tillväxten under året som gått har gynnats av  ett  
          flertal faktorer, ett starkt besöksantal från vårt 
                 grannland Norge, en kalendereffekt som
                     innebar många lediga helgdagar under
                        jul- och nyårshelgen, det vackra som-
                           marvädret samt en vändning uppåt
                              i Tänndalen.

                             TRENDER 
                                        SLAO rapporterade en
                                                 ökning av antalet sål-
                                                  da liftkort i Sverige
                                                    under 2012/2013
                                                   med 10 %, vilket                                                                                                                                           
                                                  också avspeglar sig
                                                 i våra anläggningar.

                       Grönklitt ökade liftkortsförsäljningen
                      med 10 % och Tänndalen med 18%.           
                        I Tänndalsanläggningen finns fortsatt
                        stora möjligheter till tillväxt.
            
                    Campingbranschen i Sverige som hel-
                        het har under sommaren 2013 haft
                           en preliminär uppgång med cirka
                             8-9 % enligt Sveriges Camping-
                                värdars Riksförbund. 

                                 Vad avser sommaren 2013 så 
                               ökade Grönklittsgruppens samt-
                          liga campinganläggningar omsätt-
                        ningen och allt pekar på att den po-
                       sitiva campingtrenden i Sverige fort-
                       sätter framöver.

OMSÄTTNING
Koncernens nettoomsättning för verksamhetsåret 
visade en ökning om 8% jämfört med föregående 
år och uppgår till 172 mkr (160 mkr). Rörelsere-
sultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 
cirka 20 mkr (19 mkr).

RESULTAT 
Årets resultat före skatt minskade till -30,4 mkr 
(-12 mkr), således en kraftig resultatnedgång 
mot året innan. Koncernens negativa resultat be-
ror till stor del på kostnader och nedskrivningar 
av engångskaraktär. Vid tidigare gjorda förvärv 
av Tomteland och Tänndalen har det uppstått 
goodwill-poster som i normala fall skrivs av på 
10 år. Goodwill är skillnaden mellan ett företags 
bokförda värde och köpeskillingen och skall spegla 
företagets framtida intjäning. I samband med bok-
slutsarbetet har styrelse, ledning och revisor samlat 
gjort bedömningen att den goodwill som koncer-
nen har bokfört för Tomteland och Tänndalen inte 
speglar den framtida möjligheten till intjäning och 
valt att skriva ned den helt. Det ger en stor ned-
skrivningspost i årets resultat men påverkar endast 
bolagets finansiella ställning marginellt. Däremot 
ger det koncernen och respektive anläggning bättre 
förutsättningar att leverera goda resultat i framti-
den.

Resultatet har även belastas av engångskostnader 
för avgående VD, återföring av tidigare aktiverade 
kostnader för inspelning av tv-programmet Wild 
Kids och en förändrad lagervärdering som alla har 
påverkat resultatet negativt. Verksamhetsmässigt 
har Tänndalen, Tomteland och Björnparken bi-
dragit med ett negativa nettoresultat. Tänndalen 
har under året gjort en resultatförbättring, med 
5,5 Mkr från -9,5 Mkr 2011/2012 till -4 mkr 
2012/2013.

Rörelseresultatet för flera av koncernens anlägg-
ningar har förbättrats avsevärt under verksamhets-
året dock inte för verksamheterna i Björnparken, 
Tomteland och Enåbadet. Björnparken och Tom-
teland har inte lyckats locka till sig den mängd be-
sökare som budgeterats.  

Det allt för fina sommarvädret har säkerligen 
påverkat antalet besökare negativt och Björn-
parken har inte haft nyheter av den dignitet 
som lockat nya besökare. Enåbadets minsk-
ning härleds till att man under året förlorat 
möjligheten att hyra ut vandrarhemmet. 
Under budgetprocessen inför verksamhets-
året 2013/2014 har en mängd olika åtgärder 
vidtagits för att uppnå lönsamhet inom alla 
våra resultatenheter. Uppföljning av resul-
tat- och kostnadsutveckling sker löpande 
och med stort fokus från ledningen. Det är 
framförallt tack vare organiskt tillväxt, ratio-
naliseringar av personalkostnader och inköp 
som flera av våra anläggningar visat ett bättre 
resultat. Det arbetet fortlöper med oavbruten 
fart. Samtliga anläggningar, förutom Björn-
parken har även ökat omsättningen. 
På grund av lågkonjunkturen har tomtförsälj-
ningen även under detta verksamhetsår varit 
låg, koncernen har i skrivande stund tillgång 
till mark motsvarande försäljning av närmare 
450 tomter. 

INVESTERINGAR
Under verksamhetsåret har koncernen ge-
nomfört flera framtidssatsningar, där Skilodge 
Tänndalen sticker ut som den främsta. Kon-
cernen äger 19 % i Skilodge Tänndalen AB 
och det är idag vårt allra bästa boende, med 
65 välutrustade lägenheter placerade mitt i 
backen och med möjlighet till halvpension. 
Under året som gått har en ny snökanonan-
läggning byggts i Tänndalen som precis tagits 
i bruk och vi ser med spänning fram emot 
den utveckling som våra satsningar i Tännda-
len kommer att ge. 
Björnparken har under året tillfogats en ny 
Lodjursanläggning där de stora katterna fått 
en kuperad miljö att vistas i och besökarna 
har ett utställningshus med stora fönsterrutor 
med utsikt ut över kattberget.

TV-EXPONERING 
Under verksamhetsåret har återigen två stora 
Tv-produktioner producerats vid våra an-
läggningar i Orsa, ”Moraeus med mera” och 
”Wild Kids”. Dessa produktioner sätter verk-
ligen Orsa på kartan som destination och för-
hoppningsvis kan skörda frukterna av detta 
under flera år framöver. 

NÖJDA KUNDER
Samtliga av Koncernens anläggningar har 
mycket nöjda gäster som genom sina positiva 
upplevelser är goda marknadsförare av våra 
anläggningar. Sammantaget anger hela 97% 
av våra kunder att de skulle rekommendera 
ett besök till släkt och vänner. Alla anlägg-
ningar arbetar kontinuerligt med att följa upp 
sina besökares erfarenheter och synpunkter 
för att ständigt utvecklas.

BOKNINGSLÄGE INFÖR 
VINTERN 2013/14
Antalet ”röda dagar” är för arbetstagaren 
fördelaktigt placerade under jul- och nyårs-
helgerna och tillsammans med minnet av en 
snörik vinter 2012/2013 ser vi fram emot 
många gäster på våra vinteranläggningar.
Totalt bokningsläge för alla logianläggningar 
inför vintern 2013/2014 den 29 december 
redovisar en ökning med +10 % jämfört med 
föregående år. 

NÅGRA ORD OM FRAMTIDEN
Den 15 augusti 2013 tog jag över som VD 
för Grönklittsgruppen och mycket av arbetet 
under hösten har fokuserats på åtgärder för 
att nå lönsamhet under 2014. Det arbetas på 
alla fronter med att göra koncernen effekti-
vare och lönsammare, det finns många om-
råden att förbättra. Under hösten har mycket 
tid lagts på att kartlägga omfattningen av 
koncernens eftersatta reparations- och under
hållsarbete samt investeringsbehov. Det har
lett till att det nu finns dokumentation och 
åtgärdsplaner för alla anläggningar. 

Tillsammans med huvudägare och styrelse
har en strategi och framtidsinriktning för 
koncernen tagits fram. Den pekar tydligt ut 
våra två affärsområden, skidor och camping 
där vi skall utveckla våra två skidanlägg-
ningar med fokus på kombinationsproduk-
ten alpint och längd samt förbereda för en 
expansion inom camping genom att etab-
lera en campingkedja. Det ser jag verkligen 
fram emot!

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra gäster, 
samarbetspartners, ägare och medarbetare för 
det verksamhetsår som är till ända. Tillsam-
mans med alla våra engagerade medarbetare, 
ägare och styrelse ser vi fram emot att fortsätta 
utveckla våra anläggningar, våra erbjudanden 
och vårt kundbemötande. Vi har fantastiska 
anläggningar som väl hanterat ger oss goda 
förhoppningar inför framtiden.

Orsa den 29 december 2013

Mark Baljeu 
VD/Koncernchef
Grönklittsgruppen AB (publ)
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Verksamheten                                                                                                                                      

Ledningsstruktur

Medarbetare 
Koncernen har infört en tydligare led-
ningsgruppsstruktur under verksamhets-
året där varje anläggning har en anlägg-
ningschef som rapporterar direkt till VD. 
I företagets stab återfinns byggledning, 
ekonomi samt sälj- och marknadsledning. 
Alla chefer inom företaget har gått regel-
bunden vidareutbildning under verk-
samhetsåret, vilket även planeras under 
det kommande året. Vid nyrekryteringar 
under det genomförda året har bolaget 
lockat många starka sökande. 

Ledningen har under året genomfört ett 
Koncerngemensamt rationaliseringspro-
gram med huvudfokus på inköp och or-
ganisation. 
Ledningen har också genomfört ett pro-
jekt som är fokuserat på tillväxtsidan för 
att stärka upp mängden resebyråer, öka på 
antalet marknader, nya strategiska sam-
arbetspartners, utveckla nya events som 
besöksmotor till anläggningarna samt att 
öka antalet utåtriktade kundbesök i vä-
sentlig grad och att slutligen öka mängden 
kostnadseffektiva kommunikationsvägar.

Arbetsmiljö
Grönklittsgruppens anläggningar och 
personal jobbar kontinuerligt med att 
förbättra arbetsmiljön vilket syftar till att 
ständigt kvalitetsutveckla verksamheter-
na. En trygg arbetsmiljö bidrar till nöjdare 
personal och gäster. 
Koncernen gör säsongsvisa arbetsmiljö-
revisioner som rapporteras till bolagets 
skyddskommittè. Åtgärdsplaner för ar-
betsmiljön skapas tillsammans med regio-
nalt skyddsombud och en extern arbets-
miljökonsult. 
En säkerhetspärm är framtagen för alla 
enskilda avdelningar. Arbetet med att ut-
veckla företagets säkerhet har fortsatt via
säsongsvisa säkerhetsrevisioner på alla an-
läggningar.

Medarbetarstatistik
Koncernen har stor hjälp av sin mycket 
engagerade och lojala personalstyrka. En 
stor del av koncernens framgångar till-
skrivs personalen. Bolaget kan fortsatt 
redovisa en mycket låg sjukfrånvaro. Den 
totala sjukfrånvaron har sjunkit till re-
kordlåga 2 % (föregående år 2,4 %) varav 
långtidssjukfrånvaro står för 1, 2 %.
Fyra gånger under året har all personal 
samlats gemensamt för personalutbild-
ning/information och kick-off/avslutning 
för säsongen. En personalhandbok arbe-
tas fram under verksamhetsåret där vi in-
formerar om en rad frågor som är centrala 
för vårt företags utveckling och styrning.

 

Jämställdhetsgrupp
Syftet med Grönklittsgruppens jäm-
ställdhetsarbete är att främja kvinnors 
och mäns lika rätt ifråga om arbete, an-
ställnings- och andra arbetsvillkor samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetet. 
En jämställd arbetsplats är en attraktiv 
arbetsplats. Jämställdhetsarbetet i Grön-
klittsgruppen bedrivs både genom ak-
tiva åtgärder för personalen och genom 
att jämställdhetsperspektivet integreras i 
Koncernens samtliga verksamheter. 
Koncernens jämställdhetsgrupp samman-
träder varje säsong och håller också infor-
mation för all personal minst 2 gånger om 
året.
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Marknadsföring och försäljning                                                                                                                
                                         

Uppdrag och mål
Marknads- och försäljningsenheternas 
övergripande mål är att säkerställa tillväx-
ten inom koncernens olika affärsområden: 
skidor, camping och temaparker genom 
att öka beläggningsgraden på egna och 
förmedlade bäddar, husvagnsplatser samt 
maximera försäljningen av koncernens 
egna produkter och tjänster såsom Ski-
Pass, skidhyra, skidskola och entrébiljetter. 

Varumärkespositionering
Koncernens varumärken består av res-
pektive anläggnings varumärke och de är 
avsändare mot marknaden, researrangörer 
och agenterna. Koncernens varumärken 
används i kommunikation som berör 
koncerngemensamma frågor.

Varje anläggnings varumärke bygger på de 
värderingar och kännetecken som vi valt 
och våra värdeord som står för allt vi gör 
och erbjuder. Vår värdegrund ska känne-
teckna Grönklittgruppens sätt att arbeta.

Marknader
Koncernen verkar inom branschen tu-
rism- och besöksnäring, som beräknas 
vara världens snabbast växande bransch. 
Den svenska regeringens tillväxtmål för 
branschen är satt till 100 %, vad avser om-
sättning fram till år 2020 och att syssel-
sättningen ökar med 63 % under samma 
period.
Sverige räknas som den största marknaden 
inom koncernens affärsområden. Under 
säsongen 2012/13 ökade Grönklittsgrup-
pens andel på den svenska marknaden 
med 10 %. Prioriterade utlandsmarknader 
är Norge, Nederländerna, Ryssland och 
Tyskland. För våra utländska huvudmark-
nader har vi byggt upp ett återförsäljarnät.

Målgrupper
Koncernen har en tydlig familjeprofil på 
samtliga anläggningar och barnfamiljen är 
den viktigaste målgruppen. Genomsnitts-
familjen på koncernens anläggningar har 
barn mellan tre och tretton år. 
De allra flesta satsningar som koncernen 
förverkligat de senaste åren är inriktade 
på denna målgrupp. Bolaget ser också en 
ökande andel konferensgäster, gruppresor 
och vuxna utan barn. Koncernen ser det 
som sannolikt att denna utveckling fort-
sätter även i framtiden. 

Marknads- och
försäljningsstrategier
Koncernen ska erbjuda minnesvärda hel-
hetsuppplevelser för de många männis-
korna. Koncernen har målsättningen att 
lyfta fram det unika med varje anläggning 
och visa gästerna ett brett utbud av pro-
dukter. 

Kostnadseffektiva val av exponering
På den svenska marknaden har koncernen 
målsättningen att arbeta med kreativa och 
kostnadseffektiva lösningar med stor ex-
poneringspotential i förhållande till kost-
nad. Fokus på kostnadseffektivitet genom 
distribution via anläggningarnas respek-
tive webbsidor samt digitala nyhetsbrev 
ska prioriteras. 

Hemsidan – vår viktigaste säljkanal
Varje anläggnings hemsida utvecklas i syf-
te att erbjuda och möjliggöra för kunden 
att beställa produkter som logi, aktiviteter, 
paket, skidskola, SkiPass och entrébiljet-
ter online. Koncernens hemsidor har över 
2 miljoner unika besökare under ett år.  
Anläggningarnas hemsidor, som är vår 
viktigaste säljkanal, är ett strategiskt prio-
riterat område och kommer att utvecklas 
ytterligare under 2014.

  

Grupp- och konferensverksamheten
Grupp- och konferensverksamheten star-
tade som ett eget affärsområde för åtta 
år sedan. Från en relativt liten volym har 
denna verksamhet vuxit snabbt. Tack vare 
de senaste årens satsningar på konferenslo-
kaler, nya aktiviteter och konferensanpas-
sat boende har koncernen goda förhopp-
ningar om ytterligare bra tillväxt inom 
dessa områden de närmaste åren. Många 
nya produkter har skapats de senaste två 
åren som är riktade mot grupp-, event- 
och företagsmarknaderna. Koncernen er-
bjuder alltid en produkt till företagsgästen 
som inkluderar boende, resa, mat, under-
hållning, aktiviteter samt lärande och ut-
bildning. 

Partners – tillsammans är vi ännu 
starkare
Grönklittsgruppen har utökat antalet 
marknadsföringspartners som innebär 
större täckning av erbjudanden och ut-
skick. I dagsläget har vi ett antal större av-
tal och förhandling pågår med ytterligare 
företag.
Grönklittsgruppen är delaktig i ett EU-
projekt ”Visit Dalarna”, där Grönklitts-
gruppen är representerad i både styrgrupp 
och marknadsföringsgrupp. Syftet med 
projektet är att stärka Dalarnas profil 
utomlands. Grönklittsgruppen är delak-
tig i Destination Funäsfjällen och Siljan 
Tursim genom att bidra med styrning och 
medel som stärker marknadsföringsinsat-
serna.

Försäljningskanaler
Koncernens försäljning sker via hemsidan, 
återförsäljare (agenter), callcenter samt 
direkt på anläggningarna. Antalet besö-
kare på anläggningarnas hemsidor ökar; 
enkelhet, tydlighet och tillgänglighet är 
ledord för Koncernens onlinebokning. 

Hemsidan används också interak-
tivt för sociala medier och nyhetsbrev. 
Andel bokningar via koncernens hemsidor 
inklusive logi var under säsong 2012/2013 
60%. 

Koncernen arbetar aktivt med att öka 
merförsäljningen av produkter genom oli-
ka kanaler. Exempelvis sker kontinuerliga 
utskick till befintliga gäster/kundregister 
med riktade erbjudanden. 
Platsförsäljningen i Grönklitt har under 
december 2013 fått ytterligare ett effek-
tivt verktyg som genererar merförsäljning 
i form av den nya incheckningstidningen 
GrönklittsNytt. Koncernen har också 
en uttalad cross-selling strategi där alla 
koncernens anläggningar exponeras mot 
befintliga gäster på plats, gemensamma 
broschyrer och tidningar, försäljning av 
paketresor, flerparksentréer och en gemen-
sam försäljningsorganisation

PR
Koncernen har ökat PR-insatserna under 
de senaste åren och tillsammans med pro-
duktionsbolag har ett antal rikstäckande 
TV-produktioner genomförts. Koncernen 
har tät kontakt med massmedia via press-
resor, pressreleaser och presskonferenser. 
Under 2012/13 har vi genomfört ett antal 
rikstäckande TV-produktioner.
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Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss 
inom Grönklittsgruppen och vi jobbar 
ständigt och målmedvetet med att göra 
bra miljöval, förbättra och utveckla 
långsiktiga lösningar för att minska vår 
miljöpåverkan. 

Strategi
Grönklittsgruppen ska utveckla turistan-
läggningar som värnar och utvecklar håll-
barheten för människor, djur och natur 
inom frågorna miljö och energi. Vi inom 
Grönklittsgruppen är medvetna om att 
våra anläggningar har en miljöpåverkan 
och vi vill därför verka för en successiv ut-
veckling av vårt miljöarbete. 
En årlig kartläggning av våra anläggningar 
utförs kring energi och miljöfrågor, utifrån 
kartläggningen görs åtgärdsförslag, där be-
hov för ytterligare utredningar och inves-
teringar anges samt en årlig uppföljning. 

Samordnare och handlingsplan
Miljö och energisamordnare för koncer-
nen är en utbildad biolog. Under kom-
mande år genomförs en kartläggning 
under januari-mars med en av våra strate-
giska samarbetspartners och extern exper-
tis. Efter kartläggning läggs en flerårsplan 
inklusive fördelning av ansvar, tidsplan 
och budget för kommande verksamhetsår. 
Under första kvartalet 2013 genomfördes 
en kartläggning vid våra anläggningar i 
Tänndalen, där ett åtgärdsprogram, fler-
årsplan och en intern rapport upprättas. 
Miljö och energiarbetet är en del av kon-
cernens budgetarbete, där både anlägg-
nings- och koncernledning har en aktiv 
roll och där styrelsen tar yttersta beslutet 
om budget.

Verksamhetsårets hållbarhets-
arbete
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksam-
het enligt miljöbalken och har under det 
senaste verksamhetsåret drivit ett med-
vetet hållbarhetsarbete. Genom en ökad 
kunskap och medvetenhet i alla våra verk-
samheter, hos vår personal och hos våra 
gäster, ska vi göra bra miljöval och gemen-
samt ta ansvar i strävan att uppnå ett mer 
uthålligt samhälle genom att: 
- Vid de flesta nybyggnationer och större
ombyggnationer eftersträvas det att ener-

gieffektiva värmekällor installeras, värme-
pumpar installeras i första hand, alterna-
tivt fjärrvärme på bolagets anläggningar 
som anpassats utifrån användning och 
besöksfrekvens. 
- Dessutom används miljövänligt bygg-
material vid nybyggen och ombyggnatio-
ner. I bolagets fastigheter och stugor byts 
det successivt till lågenergilampor. 
- För att reducera vattenmängden byts 
succesivt duschmunstycken och VVS-
armaturer ut till mer vattenbesparande 
modeller. 

Ski Lodge Tänndalen är ett av det senaste 
projekten inom koncernen, ett stort pro-
jekt där vi och våra samarbetspartners fo-
kuserat mycket på miljö och hållbarhet. 
Byggnaden är till större delen uppförd 
som trästomme och värmekällan för både 
Ski Lodge och Hamra Wärdshus är en 
gemensam bergvärmepumpsanläggning, 
tillförd el kommer från förnybar produk-
tion – i detta fall vindkraft. I lägenheterna 
har energiförbrukningen minimerats bl a 
i form av att skåp med avfuktare satts in 
istället för konventionella torkskåp. 

På våra vinteranläggningar utvecklas snö-
kanonsystemet för att bli mer energief-
fektivt och äldre belysningsarmaturer byts 
successivt ut till mer energieffektiv arma-
tur. Vi bygger i första hand boende i ski 
in/ski out läge både för längd och alpina 
gäster, för att minska behovet av transport 
med egen bil inom anläggningen.

Koncernen utvecklar kollektivresandet via 
egna busslinjer till våra destinationer för
att minska transportrelaterade utsläpp. 

Vi har utvecklat interntransporter på våra 
större anläggningar. I anläggningen Tänn-
dalen finns ett väl fungerande transport-
system i hela destinationen Funäsfjällen 
med den lokala skidbussen. 
Koncernens transportfordon byts dess-
utom kontinuerligt ut mot miljövänliga 
typer av fordon.

Bevarandearbete för hotade 
arter
Orsa Björnpark medverkar tillsammans 
med Rovdjurscentrum Grönklitt i flera 
olika bevarandeprojekt vilka har som syfte 
att bevara utrotningshotade arter både 
i Sverige och i övriga världen. Genom 
den insamlingsverksamhet som bedrivs i 
parken stödjer vi bland annat bevarande 
organisationerna, Projekt Berguv Nord, 
ALTA, Polar Bear International. Under 
sommaren 2013 har panten från alla 
burkar gått till bevarandeprojekten. Alla 
dessa medel bidrar till en ökad kunskap, 
information och utbildning samt forsk-
ning kring de hotade arterna berguv, tiger, 
leopard och isbjörn. I vår souvenirbutik 
kan man dessutom köpa souvenirer till 
förmån för organisationen Snow Leopard 
Trust. Förutom detta deltar Björnparken 
även i fem olika internationella bevarande-
projekt som koordineras av vår Europeiska 
moderorganisation EAZA, samt att vi be-
driver forskning i parken i samarbete med 
Skandinaviska Björnprojektet. 
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Verksamhet
Koncernens största verksamhet bedrivs på 
Grönklittsanläggningen inklusive den in-
ternationellt kända Orsa Björnpark. 
Skidanläggningen på Grönklitt har 22 
nedfarter, 12 liftar, 80 km längdskidspår, 
restauranger, butik, skidshop, skidskola, 
många kringaktiviteter, 2 950 bäddar i 
vandrarhem, stugor och lägenheter samt 
konferensverksamhet. Grönklittsanlägg-
ningen har tillgång till mark motsvarande 
500 hektar med framtida möjligheter till 
tomtexploatering motsvarande ytterligare 
cirka 300 fritidshustomter.

Sommartid har Grönklittsanläggningen 
hög beläggning tack vare dragningskraften 
från Orsa Björnpark. Ett omfattande ak-
tivitetsutbud riktar sig till en stor interna-
tionell publik där 36 % av boendegästerna 
är utländska besökare, vilket är en liten ök-
ning mot förra året.
Vid Orsa Björnpark finns berguv, sibirisk 
tiger, kamtjatkabjörn, isbjörn, kodiak-
björn, snöleopard, persisk leopard och de 
fyra stora skandinaviska rovdjuren. Stif-
telsen Rovdjurscentrum/Designtorg Träs 
storslagna byggnad på 1 400 kvadratmeter 
bildar entrébyggnad till parken. Björnpar-
ken uppmäter cirka 325 000 kvadratme-
ter och bygger på stora inhägnade vild-
marksområden. Björnparken har under 
året genomgått 2 stycken revisioner, dels 
har Länsstyrelsen gjort ett oanmält besök 
där alla tillstånd, papper och rutiner samt 
hygienutrymmen kontrollerades, utan an-
märkning. Parken har även genomgått en 
intern revision av Svenska Djurparksföre-
ningen utan anmärkning.

Vintersäsongen fick en bra start med tidig 
längdåkning redan i slutet av oktober. Bra 
med snö och många öppna nedfarter när 
anläggningen öppnade till jul och nyår 
gjorde att även den alpina säsongen star-
tade bra. Logiomsättningen för vintersä-
songen ökade med 7 %. Glädjande kan 
en ökning på skipassförsäljning med 10 
% redovisas. Sommarsäsongen startade 
bra med Tigerjakten, en 3-dagars tävling 
i orientering under maj månad som fyllde 
delar av anläggningen. Logiomsättningen 
under sommaren minskade med 5 % på 
Grönklittsanläggningen. Årets varma och 
soliga väder gjorde att många av Sveriges 
djurparksbesökare valde bad och strandbe-
sök istället för att gå på djurpark. Trenden 
påverkade även beläggningen på Grönklitt 
negativt. 

Marknad
Huvudmarknader för Grönklittsanlägg-
ningen är Sverige, Holland, Danmark och 
Norge. Sverige stod under vintersäsongen 
för 94 % av gästerna och de utländska 
gästerna stod för 6 % varav Danmark var 
den största utländska marknaden med 4 
%. Sommarsäsongen ser det annorlunda 
ut då Sverige står för 64 % och de utländ-
ska gästerna för 36 % varav Holland 28 
%. Den utländska marknaden har sviktat 
något under de senaste åren, men har i år 
ökat något. Nya agenter och en nysatsning 
på utlandet gör att förhoppningarna 
för nästa sommar är ytterligare ökningar.

Investeringar
År 2005 hade Grönklittsanläggningen 1 
500 bäddar, i stugor och lägenheter, och 
under december 2012 har anläggningen 

växt till 2 950 bäddar. Vintern 2012/13
har bolagets förmedling utökats med 50 
nya bäddar. 
Målsättningen är att anläggningen skall 
uppnå cirka 4 000 bäddar år 2016. Bo-
laget har tillgång till exploateringsmark i 
Grönklitt, motsvarande cirka 300 ytter-
ligare fritidstomter. Parallellt med denna 
bäddutveckling planeras för utveckling av 
service- och affärslokaler, samt fortsatt ut-
veckling av infrastruktur. 
En ökning av antalet belagda bäddar är 
framgångsfaktorn för tillväxten på anlägg-
ningen. Ett ökat antal bäddar innebär fler 
gäster som köper liftkort, handlar i våra 
butiker och restauranger. 

Inför vintersäsongen satsades det på ut-
veckling av både den alpinaprodukten och 
längdprodukten. Ett nytt längdcentra på 
skidstadion med nya lokaler innehållande 
duschar och omklädningsrum. Dessutom 
ett testcentra, med vallning, försäljning 
och testutrustning. Ett nytt långspår på 
22 km blev också klart. Den alpina delen 
fick en ny minipark, skicrossbana, utö-
kad snowpark och ny offpistskidåkning. 
En nysatsning på tomtförsäljning gjordes 
och 6 stycken tomter såldes under vintern. 
Wild Kids spelades in på anläggningen 
sommaren 2012, programmen sändes 
under vintern och hade mycket höga tit-
tarsiffror. Under sommaren 2013 spelades 
ytterligare en programserie in. I Wild Kids 
fotspår har vi utvecklat vår produkt Camp 
Wild som varit mycket uppskattat. 
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I Björnparken invigdes den 12 maj en ny 
lodjursanläggning – Catwalk, där Einstein 
och Isa flyttade in, mycket uppskattad av 
både lodjuren och publiken. Parken fick 
också en uppfräschning med bland an-
nat ny asfalt, renovering och målning av 
byggnader. Rovdjurscentrums souvenir-
butik fick ny inredning samt nytt utbud 
av souvenirer. 

Restaurang Ugglan & Björnen har fått en 
uppfräschning i form av ett nyrenoverat 
kök, matsal samt nya möbler.

Nyheter
Inför säsongen 2013/2014 investeras yt-
terligare i den alpina produkten och längd-
produkten. Detta i form av förbättringar 
i längdcentrat på stadion, utveckling av 
snowparken och investering i snösystem.

Rovdjursparken anpassar sina öppettider 
till våra skidåkande gäster under vintersä-
songen.

Stiftelsen Rovdjurscentrum anordnar 

en snöskulpturfestival där flera erkända 
skulptörer skapar fantasifulla kreationer ur 
stora snöblock inne i Björnparken.

En ny tematiserad lekplats vid Tiger 
Mountain projekteras ihop med Rov-
djurscentrum för öppning till sommaren 
2014 med fokus på lekande lärande för 
barn.
 
Utökade Camp Wild- aktiviteter för barn 
i alla åldrar under sommarsäsongen. 
Ett nytt dagsprogram i Björnparken som-
maren 2014.
 
Orienteringsprodukten får till sommaren 
nytt utökat kartmaterial. 

World Cup i skidorientering arrangeras i 
januari.

I april arrangerar vi tillsammans med Orsa 
SK ett nytt arrangemang som redan ska-
pat stort intresse. Orsa Winter Triathlon i 
Grönklitt med löpning 7 kilometer, cykel 
MTB 15 km och längdåkning 10 km.

Utvecklingsmöjligheter
I december 2011 invigdes den nya topp-
stugan i Grönklitt. Toppstugan, med en 
miljö med sten, naturinslag som fura och 
djur från vår natur, är granne med de si-
biriska tigrarna, spännande menyer, un-
derhållning och inte minst en fantastisk 
utsikt, gör att den är något utöver det van-
liga. Julshowerna ökade i antal besökare 
ytterligare från en hög nivå förra året.
Under sommaren var Toppstugan mycket 
välbesökt. Det finns stora utvecklingsmöj-
ligheter på mat, underhållning och konfe-
renssidan.  Vi ser en stor ökning på kon-
ferenssidan där Toppstugan är en viktig 
del i produkten. Evenemang och arrang-
emangsutveckling inom fokusområdena 
djur, natur och sport är en annan stor ut-
vecklingsmöjlighet. Vi har startat upp ett 
antal evenemang och arrangemang både 
sommar och vinter. Vi ser en fortsatt stor 
möjlighet till utveckling kopplat till hälsa 
och motion. Björnparken har tillsammans 
med våra övriga produkter en unik möj-
lighet till utveckling, speciellt kring perio-
der utanför högsäsongen sommartid. 

Kundnöjdheten var rekordhög i vår gäst-
undersökning med en andel på 97 % som 
skulle rekommendera ett besök till släkt 
och vänner. Kundnöjdheten för helhets-
upplevelsen i Björnparken ökade från 92 
till 96 % nöjda gäster.
 

Tomförsäljningen har tagit ny fart då ef-
terfrågan har varit stor.  Ett nytt tomtom-
råde vid Råtjärnstoppen planeras. Planen 
ställs ut under våren 2014 och beräknas 
vara klar under hösten 2014.

Orsa Grönklitt
• 15 detaljplanerade tomter och en
   hotelltomt 
• Tillgång till över 500 hektar mark
  med möjlighet till cirka 300 tomter. 
• 15 egna hus för permanentboende. 
• Toppstuga och wärdshus 
• Vandrarhem. 
• Rädsjöstugan. 
• Livsmedelsbutik och sportshop 
• Husvagnscamping 
• Receptions- och kontorsbyggnad
• Skidskola
• 12 liftar och 22 nedfarter 
• 89 snökanoner.
• Snowpark 
• 80 km längdspår. Längdcenter
• Stort aktivitetsutbud med bl a:
  Hundspannsturer, Häst- och slädturer,
  Minigolf, Frisbeegolf, badplats, 
  cykeluthyrning, kanotuthyrning,
  vandringsleder, cykelleder och
  put and takefiske.
Orsa Björnpark 
• Polar Word (isbjörn). 
• Tiger Mountain (sibirisk tiger). 
• Leopard Center (snö- och persisk
   leopard). 
• Kodiak Island - Land of Giants. 
• Catwalk – (lokatt)
• Brunbjörnshägn, varghägn, järvhägn. 
• Kamtjaktahägn. 
• Souvernirbutiker och caféer
• Tematiserade lekmiljöer och ett 25-tal
  lek och lärstationer
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Verksamhet
Sedan många år tillbaka är Orsa Camping 
en av Dalarnas största campinganlägg-
ningar, delvis tack vare det vackra läget 
invid Orsasjöns strand som också gett 
campingen devisen ”Dalarnas Riviera”. 

Orsa Camping består av totalt 33 hektar 
mark, varav (8 hektar är framtida strand-
nära exploateringsmark) med plats för 800 
husvagnar (varav 570 elplatser), ett 70-tal 
stugor, vandrarhem, tempererat bad, kilo-
meterlång sandstrand, aktivitetscenter, 
Uddens festplats, Strandrestaurangen, 
Orsa Bowling med Mc Gregors sportbar 
och ett omfattande aktivitetsutbud. 

Orsa Camping är öppen året runt med 
fokus sommartid på boende, aktiviteter, 
restaurangbesök, evenemang, sol och bad. 
Vintertid handlar utbudet framförallt om 
bowling, skridskor och skidåkning på 
Grönklitt.
Orsa Camping ökade nettoomsättningen 
och summerar därmed det omsättnings-
mässigt bästa året någonsin. 

Ökningen går att härleda till främst tre sa-
ker; bra väder, stora evenemang och lyck-
ad marknadsföring. Det har varit en solig 
sommar med ovanligt lite regn vilket ska-
pat förutsättningar för hög beläggning. De 
evenemang som ägt rum på anläggningen 
under sommarhalvåret har haft en positiv 
inverkan på omsättningen inom boende/
camping, restaurang samt övriga intäkter.

Den exponering Orsa och Orsa Camping 
haft i TV via ”Moraeus med mera” och 
genom en stor Norgekampanj har också 
bidragit till att fler gäster valt att semestra 
hos oss.  
Rörelseresultatet för anläggningen är 
bättre än föregående år där anläggningens 
totala omkostnader är högre än föregå-
ende år men i linje med den ökade om-
sättningen. Det är främst anläggningens 
övriga intäkter (evenemang inom anlägg-
ningen) som gör att rörelseresultatet ökar. 
Intäkterna för sommaren 2013 är högre 
än sommaren 2012 på samtliga intäkts-
ställen. Sommarsäsongen 2013 var en 
beläggningsmässig rekordsommar för an-
läggningen.  
Campingbranschen i Sverige som helhet 
har under sommaren haft en uppgång på 
cirka 8-9 % enligt Sveriges Campingvär-
dars Riksförbund.

Marknad
Huvudmarknader för Orsa Camping är 
den svenska och norska. Sverige stod för 
71 % av gästerna och de utländska gäster-
na stod för 29 % av gästerna, varav Norge 
var den största utländska marknaden med 
26 %.

Investeringar samt 
reparation och underhåll
Äventyrsgolfen byggdes om inför sommar-
säsongen i ett led i att skapa ett kommer-
siellt centrum runt butik, aktivitetscen-
trum och badstrand. Ett av anläggningens 
äldsta servicehus byggdes om för att möta 
dagens krav. Ett stort arbete med röjning 
och kvistning har gjorts på området för att 
lyfta fram det fina läget. Ett antal vägar re-
parerades inom området. Upprustning av 
stugor pågick enligt plan.

Nyheter
Under juni månad spelades säsong tre in 
av SVTs tittarsuccé ”Moraeus med mera” 
in på Udden. TV-programmet som belö-
nats med priset Kristallen för bästa under-
hållningsprogram hade även i år som mest 
över 1,5 miljoner tittare. Den omfattande 
exponeringen i TV-serien är positiv för an-
läggningens utveckling. 
I maj gästades anläggningen av Caravan 
Clubs Riksting med nästan 500 husvagns-
ekipage.
Inför sommarsäsongen genomfördes en

stor, ortsgemensam marknadskampanj i
Norge i vilken privata näringsidkare från 
olika branscher gick in med resurser som 
sedan växlades upp med kommunala och 
andra offentliga medel. 
Strandrestaurangen fick inför sommar-
säsongen nya arrendatorer och även en 
ansiktslyftning. Restaurangen hålls nu öp-
pen året runt.

Utvecklingsmöjligheter
Utveckling av koncernens campingkedja 
ger ökade stordriftsfördelar och utveck-
lingsmöjligheter. 
Orsa Camping satsar fortsatt på evene-
mang och aktiviteter för att skapa belägg-
ning på anläggningen utanför högsäsong. 
Arbetet bedrivs delvis i egen regi men 
också i samarbete med Orsa kommun 
och andra aktörer inom besöksnäringen 
för att skapa och utveckla evenemang och 
produkter som kan bidra till en positiv, 
långsiktig tillväxt inom hela destinationen.   
Inför sommaren 2014 kommer produk-
ten att förädlas ytterligare med bland an-
nat upprustning av servicehus och stugor. 
Fler affärsmöjligheter finns inom anlägg-
ningen vilka tas tillvara bland annat inom 
butiken och badområdet. Viss samkör-
ning och omstrukturering ger effektivise-
ringar. 

ORSA CAMPING

• 33 hektar egenägd mark varav 
   8 hektar är framtida, strandnära
   exploaterings-mark. 

• 800 husvagnsplatser, 
   varav 570 elplatser. 

• 4 servicebyggnader. 

• 1 livsmedelsbutik. 

• Vandrarhem. 

• 42 stugor med självhushåll. 

• 27 övernattningsstugor. 

• Livsmedelsbutik. 

• 2 restauranger inklusive 

  Orsa Bowling. 

• Utomhusbad. 

• Festplats.

• Stort aktivitetsutbud.
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Verksamhet
Siljansbadets camping i Rättvik har plats 
för 600 husvagnar, varav 450 el-platser, 
67 stugor, butik, souvenirbutik, café, ut-
arrenderad restaurang och olika kringak-
tiviteter. 
Siljansbadets camping förmedlar cirka 
100 stycken studentlägenheter/rum vilka 
används som turismboende sommartid. 
Siljansbadets camping är en sommar cam-
ping med öppethållande från slutet av 
april till mitten av oktober. 
Campingplatsen är en av de mest frekven-
terade i Dalarna under högsäsong och har 
en rekommendationsgrad på 98 %, enligt 
senaste kundundersökningen. 

Marknad 
Huvudmarknader för Siljansbadet är 
Sverige, Norge, Holland och Tyskland. 
Sverige stod för 94 % av gästerna och de 
utländska gästerna stod för 6 % av gäster-
na, varav Norge var den största utländska 
marknaden med 4 %. 

Investeringar, reparation 
och underhåll 
Nya maskiner för renhållning har anskaf-
fats under året och en total översyn av 
campingen har genomförts, bland annat 
har handikapptoaletter och våtutrymmen 
fått nya ytskikt.

Nyheter
Under året genomfördes en omfattande 
introduktion för samtliga anställda på 
anläggningen. Detta för att möta anlägg-
ningens gäster på bästa sätt, och därige-
nom öka kundnöjdheten. Vidare lades 
också fokus på en mer progressiv försälj-
ning/merförsäljning mot våra gäster. TV-
kabelsystemet utökades med totalt 10 ka-
naler och anläggningens aktivitetsprogram 
med ledarledda aktiviteter i Blåbärsklub-
ben genomförde ett nytt veckoprogram, 
vilket medförde en ökning av antalet del-
tagare med 100 %.  
En annan nyhet var ett campingområde 
med 30 el-platser belägna i anslutning till 
gymnasiet. Platserna användes under 10 
dagar i samband med Classic Car Week 
och beläggningen var på 100 %. 

Utvecklingsmöjligheter 
Under budgetramen för reparation och 
underhåll kommer anläggningen under 
3 år göra genomgripande renoveringar 
av servicehusen. Det kommersiella om-
rådet vid butiken och stranden utvecklas 
ständigt och en större spelhall är under 
projektering. Bland annat är en ny in-
hägnad, gärdesgård, på plats under 2014. 
Den utarrenderade restaurangen står inför 
förändringar, dels för genomgripande om-
byggnation och förändring från ”tillfällig” 
sommar-restaurang till en året-runt-res-

taurang med Rättvikstema. Restaurangen 
kommer att ha fokus på lokala råvaror och 
hög servicenivå. Under maj 2014 kommer 
ett idrottsarrangemang ”Rättviksloppet” 
att genomföras. Här deltar anläggningen 
aktivt i förberedelser och genomförande. 
Inför vintern 2015 med Skid-VM i Falun, 
deltar anläggningen i det lokala projektet 
”Camp Norway”. 
Siljansbadets camping deltar också i arbe-
tet med att stärka Rättviks gemensamma 
destinationsprofil med huvudfokus på nya 
och gamla evenemang som besöksmotor.
En optimeringsfunktion under högsäsong 
kommer att bemannas för att snabbt kun-
na kommunicera mot marknaden.   

Campingarna i Rättvik har draghjälp 
attraktionsmässigt tack vare ett omfat-
tande evenemangsutbud med höst- och 
vårmarknad, Dalhalla, Dalatravet, Rätt-
viksparken, Classic Car Week samt en rad 
ytterligare evenemang. Campingen deltar 
i många forum tillsammans med övriga

Verksamhet
Enåbadets Camping är vackert belägen 
intill Enån inne i centrala Rättvik. Cam-
pingen har plats för 430 husvagnar, varav 
250 elplatser, 81 stugor och lägenheter 
inklusive ett nyrenoverat vandrarhems-
boende med 16 bäddar. På anläggningen 
finns även minigolfbana, närbutik och en 
inomhusbadanläggning som drivs i enlig-
het med ett 25-årigt samarbetsavtal med 
Rättviks kommun. Under året har anlägg-
ningen förlorat rätten att hyra ut vandrar-
hemmet, vilket påverkat omsättningen 
negativt med 1,1 mkr.
Enåbadets camping har öppet året runt.

Marknad 
Huvudmarknader för Enåbadet är Sveri-
ge, Holland, Norge och Tyskland. Sverige 
stod för 91 % av gästerna och de utländ-
ska gästerna stod för 9 %, varav Holland 
var den största utländska marknaden med 
5 %. 

Investeringar, reparation 
och underhåll
Under året har en upprustning av anlägg-
ningen genomförts. Bland annat har stora 
ladugårdsbyggnaden vid receptionen rivits 
och ett nytt vandrarhemsboende med 30 
bäddar tagits i bruk. 
Renovering av stugbeståndet i övrigt följer 
reparation och underhållsplanen.

Nyheter 
En ökning av antalet säsongscampare för-
väntas under nästa år genom bland annat 
ett samarbete med Caravan Club. Sam-
arbetet med Classic Car Week utökas yt-
terligare med möjlighet till VIP-camping 
under 10 dagar. 

Vidare sker utveckling av online-bokning 
och försäljning mot klubbverksamhet. 

Anläggningen utökar också sitt samar-
bete med Dalhalla, genom försäljning av 
konsertbiljetter, transfer med mera. Sam-
arbetet med Rättviks Arena och Rättviks 
Bowling & Krog ökar genom ett större ar-
rangemang under midsommarhelgen. 

Enåbadets camping genomför också en 
utveckling av campingkonceptet, med en 
inriktning mot en kedjebildning av cam-
pingar inom koncernen. 

På samma sätt som Siljansbadet deltar 
Enåbadets camping sitt strategiska arbete 
med att utveckla nya events, stärka de-
stinationsmarknadsföringen, öka antalet 
strategiska partners samt ett utökat antal 
resebyråer och kommunikationsvägar för 
att stärka anläggningarnas varumärke. 

Utvecklingsmöjligheter
Arbetet med att utveckla Enåbadets cam-
ping till en självständig anläggning i Rätt-
vik fortsätter. Ett strategiskt arbete läggs i 
att utveckla anläggnings ”själ” och kom-
municera den mot rätt målgrupp. Årets 
siffror och statistik visar att anläggningen 
är på rätt väg.

Enåbadets camping har potential att ut-
veckla badanläggningen med bland annat 
fler aktiviteter, ökade öppningstider samt 
en utveckling av serveringsutbudet vid ba-
det. Aktivitetsutbudet med närheten till 
Enån utökas med en extern entreprenör.  

Arbete med att stärka Rättviks gemen-
samma destinationsutveckling sker genom 
ökade insatser inom marknadsföring och 
diverse samarbete. 

Enåbadet forsätter att jobba mot ett utö-
kat evenemang- och programutbud ge-
nom ett samarbete med övriga aktörer 
med syfte att stärka utbudet ytterligare i 
orten.

 

SILJANSBADETS CAMPING
Marken där verksamheten bedrivs är ar-
renderad av Rättviks Komun till och med 
2028-01-02 och arrendet förlängs därefter 
med 5 år i taget. 
• 600 husvagnsplatser varav 450 el-platser.
• 100 rum/lägenheter (elevboende under
  vintern) 
• 40 stugor med självhushåll. 
• 27 övernattningsstugor. 
• 3 servicebyggnader. 
• Receptionsbyggnad. 
• Livsmedelsbutik med café servering 
• A la carte restaurang med fullständiga
  rättigheter
• Gratis WiFi
• Rättviks populäraste lekplats
• 300 meter sandstrand

ENÅBADETS CAMPING
• 3,4 hektar egenägd mark. I anslut-
ning till den eget ägda marken ar-
renderar Bolaget 3 mindre områden av 
Rättviks Kommun på rullande 5-årsar-
renden sedan 2008-04-16. 
• 430 husvagnsplatser varav 250
   elplatser. 
• 50 stugor med självhushåll.
• Gratis WiFi 
• 31 övernattningsstugor. 
• 3 servicebyggnader. 
• Badhus med kontorsdel och butik. 
• Livsmedelsbutik.
• Lekområde
• Minigolfanläggning
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Verksamhet
Sagolandet Tomteland är beläget vid 
Gesundabergets fot, utanför Mora, Te-
maparken består av 20 hektar mark, med 
unika timmerbyggnader, tomtens Älg-
park, lekområden, souvenirbutiker och 
två restauranger. 

Förutom temaparksverksamhet bedrivs 
evenemang och konferenser året runt. 
I markinnehavet ingår mark för möjlig ex-
ploatering av framtida tomter (45 detalj-
planerade tomter). 

Tomteland har en högsäsongsperiod vin-
tertid som sträcker sig från november till 
januari, då ett besök hos Tomten står i fo-
kus med 17 000 vinterbesökare. 
Av vinterbesökarna är 14 500 dagbesökare 
i parken och 2 500 besökare via Ryska 
agenter under dag- och kvällstid.

Omsättningen i butik och restaurang 
har under verksamhetsåret ökat med 15 
respektive 30 % och entréintäkterna har 
minskat något.

Anläggningens andra högsäsong infaller 
sommartid och då uppgick antalet besö-
kare till 26 500, vilket var en tillbakagång 
med 5 % mot föregående år. Under denna 
säsong träder Tomten tillbaka något till 
förmån för de mer sommaranpassade sa-
gokaraktärerna.  

Marknad
Huvudmarknaderna för Tomteland är 
Sverige, Ryssland, Holland och Norge. 
Sverige stod för 90 % av gästerna och de 
utländska gästerna stod för 10 % av gäs-
terna varav Ryssland var den största ut-
ländska marknaden med 7 %.
 

TOMTELAND

• 45 detaljplanerade tomter. 

• 20 hektar egenägd mark. 

• 5 unika timmerbyggnader. 

• 1 entrébyggnad. 

• Älgpark fram till 31/12-2013

• Hälgeland.

• 2 restauranger. 

• 2 butiker.

Under året har en rad aktiviteter genom-
förts för att attrahera utländska resebyråer 
till att sälja resor till Tomteland. Diskus-
sioner förs också med en rad strategiska 
samarbetspartners om framtida mark-
nadssamarbeten med Tomteland. 

Investeringar, reparation 
och underhåll
Under verksamhetsåret har en hel del repa-
ration och underhåll gjorts på anläggning-
en. Exempelvis har bryggan i Aurorasjön 
ersatts, tak tjärats på vissa timmerbyggna-
der och loge- och kostymförråd utökats.

Nyheter
Showen ”Midvinterblot” firade 10-årsju-
bileum och hade en helt ny uppsättning. 
Ett stort införsäljningsprogram genomför-
des inför showen vilket bidrog till att det 

blev 14 utsålda föreställningar, med total 
3 000 besökare. 

Händelser under året
Under verksamhetsåret har anläggningen 
ingått en rad nya samarbeten med agenter, 
media, företagare och andra samarbetspar-
ners. 

Mediaintresset ökade för anläggningen 
under verksamhetsåret vilket märktes på 
antalet inslag i radio, tv och tidningar. 
En unik händelse var att televison från 
Finland kom och intervjuade den riktiga 
Tomten. 
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TÄNNDALEN

19 detaljplanerade tomter. 

70 översiktsplanerade tomter. 

200 hektar mark. 

1 hus lämpat för permanentboende. 

1 bostadsrätt. 

5 restauranger.

1 Ski Lodge med 65 lägenheter (där 

bolaget äger 19 %). 

1 pistmaskinsgarage. 

Ett antal värmestugor. 

18 liftar varav 2 stycken 4-stolsliftar. 

32 stycken snökanoner inkluderat 

lansar och fläktar.

2 sport- och skidshopar. 

1 närbutik.

Utvecklingsmöjligheter
Den före detta alpina landslags åkaren 
Nike Bent har under hösten anställts som 
ny sportchef vilket redan medfört ökad 
försäljning i form av fler träningsgrupper 
från både Sverige och Norge.
Anläggningen har engagerat en norsk 
konferenssäljare i syfte att bearbeta den 
norska konferensmarknaden.
Fokuseringen på försäljnings- och mark-

nadsföringssidan har utvecklats och är mer 
omfattande än tidigare. Ett antal kost-
nadseffektiva säljinsatser har genomförts 
i form av Tänndalens vänner, Facebook, 
partnerserbjudanden, företagsbesök, eve-
nemangs utveckling och en försäljningsin-
riktad hemsida.
Samarbetet med ”Destination Funäsfjäl-
len” forsätter. Destinationsbolaget har en 
ny VD som tillträde den 1 januari 2013. 

Verksamhet
Tänndalens skidområde har 18 liftar (va-
rav 2 stolliftar), 52 nedfarter, 5 restaurang-
er, 2 skidbutiker och 1 närbutik.
Bolagets verksamhet består i att bedriva 
liftverksamhet, boendeförmedling, skid-
skola, skiduthyrning samt sport shop och 
restaurang- och caféverksamhet. 

Anläggningen ökade nettoomsättningen 
med 8,3 Mkr, till 42,6 Mkr (34,3 Mkr) 
under vintersäsongen 2012/2013 i jämfö-
relse med året innan. 

Tänndalen har en bra säsong bakom sig 
och ökningen kan delvis tillskrivas ny-
byggda Ski Lodge Tänndalen AB som 
blev ett stort lyft för anläggningen. Tyd-
ligare marknadsföring och fokus på rätt 
målgrupper har också bidragit till ökad 
omsättning.

Under året har ett flertal utvecklingspro-
jekt startats upp för att öka kundattraktio-
nen samt att utöka antalet tillgängliga tu-
rismbäddar i väsentlig grad de kommande 
åren.

Marknad
Huvudmarknader för Tänndalen är 
Stockholm, norra delen av Mälardalen 
samt Göteborgs- och Skåneområdet. Sve-
rige stod för 97 % av gästerna och de ut-
ländska gästerna stod för 3 % av gästerna, 
varav Norge var den största utländska 
marknaden med 2 %.

Investeringar
Strax före julen 2010 startade Bolaget för-
säljning av de 20 första pistnära tomterna i 
Tänndalen och det såldes 11 tomter första 
vintersäsongen och första byggnaden är 
uppförd och en annan är under uppfö-
rande. 

En ökning av antalet belagda bäddar är 
framgångsfaktorn för tillväxten på an-
läggningen. Ett ökat antal belagda bäd-
dar innebär fler gäster som köper liftkort, 
handlar i anläggningens butiker och res-
tauranger.

De totala investeringarna under året upp-
går till 19,5 Mkr varav investeringsstöd 
från Länsstyrelsen erhållits med 1,6 Mkr. 
Investeringarna har främst gjorts i nytt 
snökanonsystem. 
Exploateringskostnader för nya 
tomtområden uppgår till 
900 tkr.

Nyheter 
De stora nyheterna var framförallt på 
evenemangssidan där det startades 2 nya 
evenemang som blev mycket lyckade. Det 
ena evenemanget var en säsongsavslutning 
för hela skoterbranschen i april månad och 
det andra var en matfestival under augusti 
månad. Detta ligger helt i linje med den 
förändringsprocess som inleddes våren 
2012 där strategin är att fokusera mer på 
evenemang för att skapa trafik. Vår sats-
ning på längd- och skotergäster har också 
slagit väl.
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GRÄNNASTRANDENS
CAMPING

- 450 husvagnsplatser

   varav 264 elplatser

- 38 stugor med självhushåll

- 1 hus lämpat för permanentboende

- Livsmedelsbutik

- 2 servicehus

Verksamhet
Anläggningen är vackert belägen vid Vät-
tern, i direkt anslutning till Gränna badla-
gun och vid färjelägret (färjor till Visingsö). 

Destinationen Gränna/Visingsö besöks av 
ungefär 1 miljon turister varje år. 
På campingen finns plats för 450 husvag-
nar, varav 264 med el och 160 av dessa har 
paraboluttag. 
Alla stugor är i bolagets ägo och det finns 
27 stycken med 4 bäddar, varav 18 med 
dusch och wc och 11 stycken stugor med 
6 bäddar. 

Verksamheten bedrivs på 7,9 hektar mark 
som idag är tomträtt. Grännastrandens 
Camping har en beläggning på 120 000 
gästnätter.

Marknad 
Av dagens gäster kommer 82 % från Sve-
rige och mellan 8-10 % är från Tyskland. 
I övrigt är gästerna från Norge, Danmark, 
Finland och Holland.

Utvecklingsmöjligheter 
Under högsäsong finns det i nuläget i stort 
sett ingen potential att öka beläggningen 
utan att en utbyggnad sker. För att möta 
efterfrågan under högsäsong kommer 
Koncernen att utveckla elplatser samt 
ställplatser för husbilar inom camping 
området. 

Grännastrandens camping deltar aktivt 
i arbetet med att stärka Grännas och Vi-
singsös gemensamma destinationsprofil 
där fokus är säsongsförlängning. 

Genom att exponera AB Grännastrandens
Camping tillsammans med Koncernens 
övriga anläggningar har anläggningen nått 
betydligt större och bredare kundgrupper 
än tidigare. Koncernen har återförsäljare i 
ett antal länder vilket stärkt anläggningens 
marknadsposition. 

Med Grönklittsgruppens rabattkort för aktieägare erhåller du 
en mängd rabatter och förmåner på våra anläggningar. 
Följande rabatter är kopplat till Grönklittsgruppens ägarkort 
säsongen 2013-2014.

Produkt/tjänst                            Rabatt  Innehåll

•  Souvenirbutik Björnparken  20 %  Varor

•  Souvenirbutik Tomteland  20 %  Varor

•   Sportshopen Grönklitt/Tänndalen 20 %  Varor

•  Skidskolan   20 %  Undervisning

•  Simbad                        20 %  Entré i Orsa samt på Enåbadets  
      Sim- & Rekreationsanlägging.   

•  Minigolf   20 %  Gäller på alla anläggningar.

•  Tomteland och Björnparken  10 %  Entré. Gäller hemmaboende   
      familjemedlemmar under 18 år.

•   Orsa Bowling   20 %  Sista-minuten-rabatt på bowlingspel,  
      dart och biljard. Bokas samma dag, 
      ej förbokning.

•   Liftkort   20 %  Gäller hemmaboende familje-
      medlemmar under 18 år.

•   Logi    50 %  Sista-minuten-rabatt i mån av plats  
      på anläggningarnas egen logi (alla  
      anläggningar).  Kan bokas 3 dygn i  
      förväg under högsäsong.

Förmåner för aktieägare
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Grönklittsgruppen AB (publ) (Bolaget) är 
verksamt inom turist- och upplevelsebran-
schen och driver anläggningarna Orsa Cam-
ping, Orsa Bowling, Orsa Grönklitt, Orsa 
Björnpark, Siljansbadet Camping, Enåbadets 
Camping och Grännastrandens Camping. I 
koncernen ingår även anläggningarna Sago-
landet Tomteland, Tänndalens alpina skidan-
läggning och Aktivitetscenter Udden.

Bolaget äger också 12,6 % av Grönklittsbo-
städer AB, 25 % av Limbygården AB, 19 % 
av Skilodge Tänndalen AB, 34 % av Hamra 
Aktivitets AB och 9 % av Grenna Hamnbo-
lag AB.

Anläggningar
Vintertid omfattar verksamheten på Orsa 
Grönklitt både alpin- och längdskidåkning. 
Där finns 22 alpina nedfarter, 12 liftar, 80 
km längdskidspår, restauranger, butik, skids-
hop, skidskola och många kringaktiviteter för 
gäster. Vidare finns 2 950 bäddar i vandrar-
hem, stugor och lägenheter, samt en camping 
och en betydande konferensverksamhet. Orsa 
Grönklitt har en egen mark motsvarande över 
500 hektar. 

Dragningskraften från Orsa Björnpark med-
för att boendebeläggningen på Orsa Grönk-
litt är god även sommartid. Utöver Björnpar-
ken så erbjuder anläggningen sommartid ett 
omfattande aktivitetsutbud som riktar sig till 
en stor internationell publik. 

I Orsa Björnpark finns det Brunbjörn, Varg, 
Lodjur, Järv, Berguv, Sibirisk tiger, Kamtjat-
kabjörn, Kodiakbjörn, Isbjörn, Snöleopard 
och Persisk Leopard. I maj 2013 invigdes ett 
nytt hägn för Lodjuren.  

Stiftelsen Rovdjurscentrum Designtorg Träs 
storslagna byggnad på 1 400 kvadratmeter 
utgör entrébyggnad till parken. Orsa Björn-
park omfattar ca 325 000 kvadratmeter och 
bygger på stora inhägnade vildmarksområ-
den. Det absoluta flertalet av Björnparkens 
besökare gör sitt besök i parken under perio-
den juni till augusti.

Sagolandet Tomteland vid Gesundaberget i 
Mora består av 20 hektar mark och där hittar 
man unika timmerbyggnader, Tomtens Älg-
park, Hälgeland, tomtens renar, lekområden, 
souvenirbutiker och två restauranger. 
Förutom temaparksverksamheten bedrivs 
evenemang och konferenser året runt. Tom-
teland har en högsäsongsperiod vintertid som 
sträcker sig från november till januari. Som-
martid träder Tomten tillbaka till förmån för 
de mer sommaranpassade sagokaraktärerna.

Orsa Camping består av totalt 33 hektar
mark, varav 8 hektar är framtida exploa-
teringsmark. Det finns plats för över 800 
husvagnar varav 570 är elplatser, ett 70-tal 
stugor, ett vandrarhem, tempererat bad, ki-
lometerlång sandstrand, aktivitetscenter, 
Uddens festplats, Strandrestaurangen, Orsa 
Bowling med McGregors sportbar och ett 
stort aktivitetsutbud. Orsa Camping är öp-
pen året runt med fokus sommartid på sol, 
bad, musik och aktiviteter. Vintertid handlar 
utbudet framförallt om bowling och skidåk-
ning på Grönklitt.

Siljansbadet Camping i Rättvik har plats för 
600 husvagnar varav 450 är elplatser, 67 stu-
gor, butik, souvenirbutik, utarrenderad res-
taurang och olika kringaktiviteter. Dessutom 
förmedlar anläggningen studentlägenheter 
som under sommartid övergår till turismbo-
ende. Siljansbadets Camping är en sommar-
camping som håller öppet mellan april och 
oktober.

Enåbadets Camping i Rättvik har plats för 
430 husvagnar varav 250 är elplatser, 81 stu-
gor och lägenheter, ett vandrarhem, minigolf-
bana, närbutik och nybyggt badhus. Enåba-
dets Camping drivs året runt.

Campingarna i Rättvik har draghjälp att-
raktionsmässigt av ett digert evenemangsut-
bud inom orten, och där man speciellt kan 
nämna Dalhalla, Rättviks Travbana, Rättviks 
Folkpark, Classic Car Week, Rättviks Arena, 
Rättviks Bowling och Krog samt Rättviks 
Marknad i maj och oktober.

Grännastrandens Camping ligger i direkt 
anslutning till Gränna Badlagun och vid fär-
jeläget (färjor till Visingsö). På campingen 
finns plats för 450 husvagnar, varav 262 med 
el. Det finns 27 stugor med 4 bäddar och 11 
stycken med 6 bäddar. Verksamheten bedrivs 
på 7,9 hektar mark som idag är tomträtt. De-
stination Gränna/Visingsö besöks av cirka en 
miljon turister varje år.

Hamrafjällets Lift AB (HLAB) är verksamt i 
Tänndalen i Härjedalens kommun och är en 
alpin skidanläggning med en stark tradition 
på orten. Anläggningen består av 18 liftar, 52 
nedfarter, 5 restauranger och två sportshopar. 
I HLAB ingår det detaljplanerad mark för 
tomtexploatering. Den 12 december 2012 
invigdes Ski Lodge Tänndalen, ett pistnära 
boende med hög standard där den lokala 
kulturen och hantverkstraditionen varit led-
stjärna i utformningen. HLAB är delägare 
med 19 %.

Aktivitetscenter Udden AB består av en res-
taurangfastighet på området i anslutning till 
Orsa Camping. Grönklittsgruppen var tidi-
gare delägare och förvärvade resterande del av 
bolaget 2013-04-01. Restaurangen är utar-
renderad och har drivits av en ny entreprenör 
från juni 2013.

Ägarförhållanden
Per bokslutsdagen ägs Grönklittsgruppen AB 
(publ) till 21,5 % av Inlandsinnovation AB, 
till 10,1 % av Rosebo Invest AB, till 9 % av 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, till 8,2 
% av Mittkapital i Jämtland och Västernorr-
land AB, till 5,8 % av Orsa kommun, till 5,6 
% av Ekonord Invest AB samt till 5,3 % av 
Orsa Besparingsskog. Resterande 34,5 % ägs 
av ca 400 privatpersoner, företag och organi-
sationer.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
Även räkenskapsåret 2012/13 blev ett verk-
samhetsår med tillväxt för Grönklittsgruppen 
AB (publ). Nettoomsättningen ökade för ti

onde året i följd till 172 mkr (160 mkr). I för-
ändringen ingår en ökning av tomtförsäljning 
med 1 mkr och exklusive tomtförsäljningen 
ökade omsättningen med 7 %. Den förvär-
vade restaurangfastigheten i Aktivitetscenter 
Udden Orsa AB har under verksamhetsåret 
ingått med en omsättning uppgående till 0,2 
mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBIT-
DA) uppgår till 20 mkr (19 mkr) och exklu-
sive tomtförsäljning till 18 mkr (18 mkr). I 
resultatet efter finansiella poster ingår av- och 
nedskrivning av goodwill med 22 mkr (5 
mkr) vilket innefattar en extra nedskrivning 
av goodwill med 17 mkr gällande anlägg-
ningarna Hamrafjällets Lift AB i Tännda-
len och Tomteland AB. Nedskrivningen i 
Hamrafjällets Lift AB följer av en värdering 
av den goodwill som uppstod vid förvärvet 
och utvecklingen på anläggningen i Tännda-
len efter förvärvet. På grund av två snöfattiga 
vintrar direkt efter förvärvet och att tomtför-
säljningen avstannade i området kommer det 
att dröja innan verksamheten kommer att 

generera den avkastning som låg till grund 
för förvärvet, varför goodwill om totalt 15,8 
mkr har skrivits ned. Som en följd av ned-
skrivningen har motsvarande justering skett 
av moderbolagets andelar i dotterföretag. 
Även den goodwill som återstår från förvärvet 
av Tomteland har skrivits ned med 0,8 mkr 
på grund av bristande lönsamhet i verksam-
heten. De stora nedskrivningarna bidrar till 
att resultatet efter finansiella poster minskade 
till -30,4 mkr (-12,3 mkr). Om hänsyn tas till 
engångsposterna gällande goodwill uppgår 
resultatet till - 13,8 mkr. Verksamhetsåret har 
även belastats med engångskostnader för av-
gående VD, återföring av tidigare aktiverade 
kostnader för inspelning av tv-programmet 
Wild Kids och en förändrad lagervärdering 
som totalt uppgår till drygt 4 mkr vilket inne-
bär ett resultat utan engångsposter om - 9,8 
mkr. Vintersäsongen innebar en tydlig vänd-
ning mot föregående år i Tänndalen och rö-
relseresultatet förbättrades med 5,5 mkr men 
även utan engångsposter är rörelseresultatet 

-4 mkr (-9,5 mkr). Campinganläggningarna 
hade en bra sommar medan både Björnpar-
ken och Tomteland inte kunde dra fördel av 
det fina vädret, vilket även andra temaparker 
kunde erfara. Under året har åtgärderna fort-
satt för att förbättra omsättning och resultat 
under 2013/2014.
Nettoomsättningen ökade för samtliga an-
läggningar utom Enåbadets Camping, Björn-
parken samt Tomteland. Enåbadets Camping 
förlorade avtalet om uthyrning av Rättviks 
Vandrarhem, Björnparken och Tomteland 
hade vikande antal besökare under de fina 
sommarveckorna med varmt väder. Cam-
pingarna har haft en bra säsong där Orsa 
Camping även hade en bra exponering ge-
nom TV-sändningarna från ”Moraeus med 
mera”. Gränna Camping belastades med hel 
goodwillavskrivning jämfört med föregående 
år vilket gör att rörelseresultatet ser något 
sämre ut. Arbetet med att rationalisera perso-
nal samt inköp har fortsatt under året. 
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Förvaltningsberättelse

2011/12  

159 727

18 790

356

-12 299

402 080

-13 560

150

60,9

neg

neg

2008/09

116 667

22 004

643

7 308

248 219

16 798

103

51,6

3,9

5,7

2009/10

121 988

22 072

2 002

2 493

361 142

8 153

126

56,2

1,2

1,2

2010/11

159 192

22 550

8 918

-4 758

363 539

31 802

151

55,1

neg

neg

 Nyckeltal

Nettoomsättning, tkr

Rörelseresultat (EBITDA), tkr 

Varav tomtförsäljning i rörelseresultet, tkr

Resultat efter finansiella poster, tkr

Balansomslutning, tkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr*

Antal anställda

Soliditet %

Avkastning på totalt kapital %

Avkastning på eget kapital %

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
*inklusive förändring av checkkredit

Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Koncernredovisning
Koncernen består av;
- Moderbolaget Grönklittsgruppen AB (publ).
- Helägda dotterföretaget Tomteland AB 
- Helägda dotterföretaget Hamrafjällets Lift AB 
- Helägda dotterföretaget AB Grännastrandens Camping 
- Helägda dotterföretaget Aktivitetscenter Udden Orsa AB

Förvärvet av dotterbolagen har skett enligt följande; Tomteland AB förvärvades 2008-09-01, Hamrafjällets Lift AB förvär-
vades 2010-07-01, AB Grännastrandens Camping förvärvades 2012-04-16 och Aktivitetscenter Udden Orsa AB förvär-
vades 2013-04-01. 
Samtliga förvärvade bolag ingår i koncernredovisningen för Grönklittsgruppen AB (publ) sedan respektive förvärvsdatum. 

I koncernredovisningen ingår även andel av intressebolagens resultat för Limbygården AB och Hamra Aktivitets AB.

Kr

163 502 446

11 215 522

-33 915 085

140 802 883

140 802 883

Vinstmedel

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överförs

Förslag till vinstdisposition (kr)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Upprättad årsredovisning innebär att ett koncernbidrag på 1 120 tkr har lämnats till Tomteland AB. 

SLAO rapporterade en ökning av an-
talet sålda liftkort i Sverige under 
2012/2013 med 10 % vilket också av-
speglar sig i anläggningarna. Grönklitt 
ökade liftkortsförsäljningen med 10 % 
och Tänndalen med 18 %. I Tänndal-
sanläggningen finns fortsatt stora möj-
ligheter för tillväxt.

Sommaren 2013 hade Grönklittsgrup-
pens samtliga campinganläggningar 
utom Enåbadet en positiv omsättnings-
utveckling där verksamheten i Orsa 
hade den bästa utvecklingen. Kon-
cernen ökade omsättningen organiskt 
med 7 %. 

Två stora TV-produktioner har genom-
förts under det här verksamhetsåret vid 
våra anläggningar i Orsa; ”Moraeus 
med mera” och ”Wild Kids”. Framför 
allt ”Moraeus med mera” har bidragit 
till att stärka varumärket för Grön-
klittsgruppens campingverksamhet i 
Orsa. 

Koncernen har fortsatt förvärva mark-
områden i anslutning till Grönklitts-
anläggningen för att säkerställa tillväxt 
och tomtområden på lång sikt. Grön-
klittsgruppen AB (publ) har fortsatt 
planarbetet för nya tomtområden på 
Grönklitt. 

Total investeringsvolym
Koncernen har drivit ett antal inves-
teringsprojekt under året till en total 
investeringsvolym på 33 708 (34 669) 
tkr, efter avdrag för regionalt utveck-
lingsbidrag på 3 939 (5 744) tkr har 
erhållits. De största investeringarna 
utgörs av ny snökanonanläggning i 
Tänndalen, ombyggnation av Hamra 
Värdshus i Tänndalen i samband med 
investering i Skilodge, slutförande av 
Kodiakanläggning och nytt lohägn i 
Björnparken, ombyggnation av restau-
rang Ugglan och Björnen samt utbygg-
nad av vintercamping i Grönklitt. 

Risker och möjligheter
Världen drabbas regelbundet av eko-
nomiska kriser och lågkonjunkturer. 
Erfarenheten visar att effekterna för 
Grönklittsgruppen AB (publ) har varit 
mer begränsade än för många företag i 
andra branscher. Svensk turism påver-
kas av valutans värde. En svag kronkurs 
innebär att vi blir ett attraktivare turist-
land för såväl svenska som utländska 
besökare. Den svaga tillväxten i Europa 
är en fortsatt utmaning men vi ser posi-
tiva trender från andra länder.

Bolaget driver fem campingar som be-
döms vara en priseffektiv semesterform. 
Erfarenhetsmässigt minskar omsätt-
ningen inom konferensverksamheten, 
genom att konsumtion av exklusiva va-
ror går ner, återhållsamhet med repre-
sentation och lägre inköp av kringak-
tiviteter, vilket påverkar verksamheten 
negativt resultatmässigt. Detta gäller 
till stora delar även de privata gästernas 
konsumtion.

Övriga risker och hot
Varma vintrar och regniga somrar kan 
ha negativ effekt på vissa av bolagets 
verksamheter. Ändrade skatter och av-
gifter samt ändrad lagstiftning kan på-
verka bolagets verksamhet. Placeringar 
av helgdagar kan påverka både positivt 
och negativt. Allvarligare djursjukdo-
mar i Orsa Björnpark kan ha negativa 
effekter på delar av bolagets verksam-
heter. 

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång
Antalet ”röda dagar” är i det närmaste 
optimalt placerade inför de kommande 
jul- och nyårshelgerna. Totalt bok-
ningsläge för alla logianläggningar in-
för vintern 2013/2014 den 29 decem-
ber är 10 % bättre än samma tidpunkt 
föregående år. 

Styrelsen förbereder ett förslag till be-
slut på stämman avseende ytterligare 
emission av aktier i samband med för-
värv av företag eller affärsutvecklande 
investeringar på befintliga anläggning-
ar.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken. Till-
ståndet avser uttag av vatten för till-
verkning av konstsnö. Den tillstånds-
pliktiga verksamheten motsvarar cirka 
25 % av bolagets nettoomsättning.

2012/13  

172 325

19 825

1 621

-30 404

394 610

30 779

159

55,0

neg

neg
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Koncernresultaträkning (i tkr)                                     Koncernbalansräkning (i tkr)            

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens intäkter

Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar
Resultat från andelar i intresseföretag

Summa rörelsens kostnader

Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

1
2

3

4,5
6

7
8

2

9

159 727
2 288
3 171

165 186

-25 049
-58 980
-62 367

-26 141
-144

-172 681

 -7 495

34
-4 838

-12 299

1 730

-10 569

Rörelsens intäkter m m

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Årets resultat

2012-09-01 2011-09-01
-2013-08-31 -2012-08-31NOT

37 114
57

37 171

173 199
58 002
62 824

477
3 577

298 079

290
2 608

200
3 098

338 348

10 426
20 249
30 675

9 840
185

12 215
4 907

27 147

5 910
63 732

402 080

2013-08-31 2012-08-31TILLGÅNGAR NOT

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Nyttjanderätt, varumärken, övriga immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Markanläggningar
Maskiner och inventarier
Djur
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Övriga aktier och andelar
Övriga finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Varulager m m
Handelsvaror och förnödenheter
Tomter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Övriga korfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

10
11

12
13
14
15
16

17
18
19

35

20

172 325
607

5 524

178 456

-25 292
-64 751
-68 588

-44 742
-178

-203 551

 -25 095

39
-5 348

-30 404

2 496

-27 908

15 471
37

15 508

193 088
59 651
57 034

375
13 454

323 602

65
3 203

200
3 468

342 578

11 369
7 018

18 387

9 761
-

12 702
4 873

27 336

6 309
52 032

394 610
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Koncernbalansräkning                                                  Kassaflödesanalys för koncernen            

43 346
36 814

175 154
-10 569

244 745

-
3 990
3 990

1 850
93 766

95 616

17 087

2 506
15 243
4 159

18 734
57 729

402 080

189 061
15 353

2013-08-31 2012-08-31NOT NOT

  Aktiekapital
  Bundna reserver
  Fria reserver
  Årets resultat

  Summa eget kapital

Avsättningar
  Negativ goodwill
                                Uppskjutna skatter
                                Summa avsättningar                                                        

Långfristiga skulder
  Konvertibelt lån
  Skulder till kreditinstitut

  Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
  Skulder till kreditinstitut
  Checkräkningskredit (Beviljad kredit 50 000
  (49 500) tkr)
  Leverantörsskulder
  Övriga kortfristiga skulder
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

21

36
22

23
24

25

26
27

EGET KAPITAL OCH SKULDER

-7 495
26 141

517
34

-4 838
- 1 608

12 751

-3 246
2 311

-25 376

-13 560

-34 669
840

-16 798

-

-50 627

54 208
20 116
-7 184

67 140

2 953
2 957

5 910

-2013-08-31 -2012-08-31

Rörelseresultat
Avskrivningar
Övriga justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Minskning (+) resp ökning (-) av varulager
Minskning (+) resp ökning (-) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
(inkluderar förändring av checkkredit)

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag(-)/Återbetald köpeskilling(+)
Avyttring(+)/förvärv av övriga finansiella anläggnings-
tillgångar(-)

Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån

Likvida medel vid årets början

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från löpande verksamhet 
före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från löpande verksamhet

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets slut

2012-09-01 2011-09-01

28

43 373
33 847

167 690
-27 908

217 002

383
1 195
1 578

1 575
106 196

107 771

11 851

9 731
19 142
5 207

22 328
68 259

394 610

202 768
12 891

-25 095
44 743

480
39

-5 348
-86

14 733

1 564
-59

14 541

30 779

-33 708
440

-200

-596

-34 064

-
16 208

-12 524

3 684

399
5 910

6 309
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Moderbolagets resultaträkning                                      Moderbolagets balansräkning            

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader

Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

1
2

3, 29

4, 5
6

7

2

30

31
9

104 753
2 179
3 699

110 631

-18 014
-36 333
-39 132

-16 339

-109 818

813

27
-3 553
-2 713

2 250
-287
-750

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Årets förlust

2012-09-01 2011-09-01
-2013-08-31 -2012-08-31NOT

5 463

133 877
53 443
34 330

433
1 769

223 852

56 752
702

1 535
58 989

288 304

7 017
2 964
9 981

8 931
44 698
4 711
1 624
3 716

63 680

2 934
76 595

364 899

2013-08-31 2012-08-31TILLGÅNGAR NOT

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Markanläggningar
Maskiner och inventarier
Djur
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Övriga aktier och andelar

Summa anläggningstillgångar

Varulager
Handelsvaror och förnödenheter
Tomter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga korfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

1

10

12
13
14
15
16

32
17
18

29

20

107 684
607

5 303
113 594

-15 917
-40 318
-43 468

-17 262

-116 965

-3 371

-32 000
32

-3 800
-39 139

5 037
187

-33 915

4 249

134 959
53 890
30 497

369
1 734

221 449

35 354
300

1 535
37 189

262 887

6 357
2 349
8 706

8 452
39 921
4 711

434
4 042

57 560

718
66 984

329 871
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Moderbolagets balansräkning                                      Kassaflödesanalys för moderbolaget            

43 346
31 115
74 461

163 364
11 442

-750
174 056

248 517

7 734

1 850
65 375

67 225

13 027
11 877

-
2 860

13 659
41 423

364 899

111 434
47 793

2013-08-31 2012-08-31NOT NOT

   Bundet eget kapital
   Aktiekapital
   Reservfond

   Fritt eget kapital
   Överkursfond
   Balanserat resultat
   Årets förlust

   Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Långfristiga skulder
   Konvertibelt lån
   Skulder till kreditinstitut

   Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
   Skulder till kreditinstitut
   Leverantörsskulder
   Checkräkningskredit (Beviljad kredit 50 000 tkr
   (40 000 tkr))
   Övriga kortfristiga skulder
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
   Summa kortfristiga skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Eget kapital
  
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

33

34

23
24

25

26
27

28

EGET KAPITAL OCH SKULDER -2012-08-31

812
16 339

309
27

-3 553
-995

12 939

-969

-10 328

-

-20 784

-19 142

-28 162
519

-16 798

-44 441

54 208
20 213
-8 130
-1 090

-

65 201 

1 618 
1 316 

2 934

-2013-08-31

Rörelseresultat
Avskrivningar
Övriga justeringar för poster som inte ingår i  
kassflödet mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Minskning (+) resp ökning (-) av varulager
Minskning (+) resp ökning (-) av rörelsefordrin-
gar
Justering för aktieägartillskott dotterbolag som 
avräknats mot kortfristig fordran
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
(inkluderar förändring av checkkredit)

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag (-)/återbetald köpe-
skilling(+)

Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Lämnat koncernbidrag
Erhållet koncernbidrag

Likvida medel vid årets början

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets slut

2012-09-01 2011-09-01

43 373
31 115
74 488

163 502
11 216

-33 915
140 803

215 291

2 696

1 575
68 400

69 975

6 400
9 666

4 568
3 136

18 139
41 909

329 871

110 646
12 939

-3 371
17 262

2
32

-3 801
0

10 124

1 275

6 120

-10 000

7 112

14 631

-13 645
-

-200

-13 845

-
5 418

-9 130
-1 120
1 830

-3 002 

-2 216 
2 934 

718
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern                           
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen och koncernredovis
ningen har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd, samt med tillämpning 
av Redovisningsrådets rekommenda-
tion nr 1 avseende koncernredovisning. 
Om inte annat framgår är principerna 
oförändrade jämfört mot föregående år.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotter-
företag där moderföretaget direkt eller 
indirekt innehar mer än 50 % av rös-
terna, eller på annat sätt har ett bestäm-
mande inflytande. 
Koncernens bokslut är upprättat en-
ligt förvärvsmetoden, vilket innebär att 
dotterföretagens egna kapital vid för-
värvet, fastställt som skillnaden mellan 
tillgångarnas och skuldernas verkliga 
värden, elimineras i sin helhet. I kon-
cernens egna kapital ingår härigenom 
endast den del av dotterföretagens egna 
kapital som tillkommit efter förvärvet.
Under året förvärvade företag inklude-
ras i koncernredovisningen med belopp 
avseende tiden efter förvärvet.

I moderföretagets bokslut redovisas 
andelar i dotterföretag till anskaff-
ningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar. Som utdelning från 
dotterföretag redovisas endast erhållen 
utdelning av vinstmedel som intjänats 
efter förvärvet.

Fusioner
Fusion som utgör en koncernintern 
omstrukturering redovisas enligt kon-
cernvärdemetoden, 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. 
Fusionsdifferensen förs direkt till eget 
kapital.

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk va-
luta värderas till balansdagens kurs. 

Vinster och förluster på fordringar och 
skulder av rörelsekaraktär nettoredovi-
sas bland övriga rörelseintäkter alterna-
tivt övriga rörelsekostnader.

Intäkter
Koncernen genererar intäkter huvud-
sakligen genom inträdesavgifter till 
Björnparken och Tomteland, hyresin-
täkter vid Orsa Camping, Siljansba-
dets Camping, Enåbadets Camping, 
Grännastrandens Camping och Aktivi-
tetscentrum Udden Orsa AB samt lift-
kortsförsäljning i Orsa Grönklitt och 
i Tänndalsanläggningen. Dessutom 
har koncernen viss butiksförsäljning 
och provisionsintäkter vid stuguthyr-
ning. Intäkterna redovisas i den period 
tjänsterna utförs eller varorna levereras. 
Försäljning redovisas netto efter moms 
och rabatter. Tomtförsäljning klassifi-
ceras som nettoomsättning. Försäljning 
av tomter redovisas när avtal slutits om 
försäljning. I koncernredovisningen eli-
mineras koncernintern försäljning.

Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de före-
tag som inte är dotterföretag men där 
moderföretagets direkt eller indirekt 
innehar minst 20 % av rösterna för 
samtliga andelar, eller på annat sätt har 
ett betydande inflytande.

I koncernens bokslut redovisas andelar 
i intresseföretag enligt kapitalandels-
metoden. Kapitalandelsmetoden inne-
bär att andelar i ett företag redovisas till 
anskaffningsvärde vid anskaffningstill-
fället och därefter justeras med koncer-
nens andel av förändringen i intresse-
företagets nettotillgångar. I koncernens 
resultaträkning ingår koncernens andel 
av intresseföretagets resultat. 

I moderföretagets bokslut redovisas 
andelar i intresseföretag till anskaff-
ningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar. Som intäkt från in-
tresseföretag redovisas endast erhållen 
utdelning av vinstmedel som intjänats 
efter förvärvet.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar 
skatt som skall betalas eller erhållas av-
seende aktuellt år, justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt, förändringar 
i uppskjuten skatt samt andel i intres-
seföretags skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-

fordringar sker till nominella belopp 
och görs enligt de skatteregler och skat-
tesatser som är beslutade eller som är 
aviserade och med stor säkerhet kom-
mer att fastställas.

Uppskjuten skatt beräknas enligt ba-
lansräkningsmetoden på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan 
redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. De tempo-
rära skillnaderna har huvudsakligen 
uppkommit genom framtida vinst på 
tomtförsäljningar och skattemässiga 
underskott.

Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den ut-
sträckning det är sannolikt att avdraget 
kan avräknas mot överskott vid fram-
tida beskattning. 

I moderföretaget redovisas-på grund av 
sambandet mellan redovisning och be-
skattning - den uppskjutna skatteskul-
den på obeskattade reserver, som en del 
av de obeskattade reserverna.

Materiella och immateriella 
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. 
Utgifter för förbättringar av tillgångar-
nas prestanda, utöver ursprunglig nivå, 
ökar tillgångarnas redovisade värde. 
Utgifter för reparation och underhåll 
redovisas som kostnader.

Materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjande-
period. Linjär avskrivningsmetod an-
vänds för samtliga typer av materiella 
och immateriella tillgångar. Följande 
avskrivningstider tillämpas;

                                                                               Antal år
Nyttjanderätt och varumärken               7
Goodwill                                          10
Negativ goodwill                                5
Byggnader                                     20-50
Markanläggningar                                20
Djur                                                  5
Maskiner och inventarier              3-15
Pister avskrivs ej.

Har en materiell eller immateriell an-
läggningstillgång på balansdagen ett 
lägre värde än det bokförda värdet, 
skrivs tillgången ner till detta lägre 
värde om det kan antas att värdened-
gången är bestående.

Skillnaden mellan ovan nämnda av-
skrivningar och skattemässigt gjorda 
avskrivningar redovisas som ackumu-
lerade överavskrivningar, vilka ingår i 
obeskattade reserver.

Andelar i dotterföretag
När företaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 % av rösterna, el-
ler på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande, i ett annat företag, klassifi-
ceras detta företag som ett dotterföre-
tag. Andelar i dotterföretag redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för 
eventuella nedskrivningar. Som utdel-
ning från dotterföretag räknas endast 
erhållen utdelning av vinstmedel som 
intjänats efter förvärvet.

Andra finansiella 
anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda
för långsiktigt innehav redovisas till 
anskaffningsvärde. Har en finansiell 
anläggningstillgång på balansdagen 
ett lägre värde än det bokförda värdet 
skrivs tillgången ner till detta lägre 
värde om det kan antas att värdened-
gången är bestående.

Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde 
när det finns rimlig säkerhet att stödet 
kommer att erhållas och att Koncer-
nen kommer att uppfylla alla därmed 
sammanhängande villkor. Statligt stöd 
som hänför sig till förväntade kostna-
der redovisas som förutbetalda intäkter. 
Stödet intäktsförs i den period då de 
kostnader uppkommer som det statliga 
stödet är avsett att kompensera.

Statliga stöd för anskaffning av mate-
riella anläggningstillgångar reducerar 
tillgångens redovisade värde.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är 
finansiella eller operationella, redovisas 
som hyresavtal (operationella leasing-
avtal). Leasingavgiften kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning 
av först-in först-ut principen, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet på balansdagen. Tomter 
för försäljning redovisas som varulager.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen redovisas
som anläggningstillgångar, övriga som 
omsättningstillgångar. Fordringar upp-
tas till det belopp, som efter individuell

bedömning beräknas bli betalt.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt 
indirekt metod. Det redovisade kas-
saflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar.

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 för-
hållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhål-
lande till eget kapital och obeskattade 
reserver (med avdrag för latent skatte-
skuld).

Rörelseresultat (EBITDA)
Resultat före räntor, skatt, av- och ned-
skrivningar.

NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS OCH RÖRELSERESULTATETS FÖRDELNING PÅ RÖRELSEGRENAR 

Siljansbadets Camping

Enåbadets Camping

Orsa Camping

Grönklitt

Björnparken

Tomteland

Tänndalen

Gränna Camping

Aktivitetscentrum Udden

Tomtförsäljning

Summa

8 819

9 701

21 321

46 476

17 652

12 062

34 156

8 755

-

785

159 727

Koncernen

-2012-08-31
2011-09-01 

Moderbolaget

8 819

9 701

21 321 

46 475

17 652

-

-

-

-

785

104 753

-2012-08-31
2011-09-01Nettoomsättningen fördelar sig på 

rörelsegrenar enligt följande:

9 689

8 946

23 060

48 885

14 822

12 030

42 656

9 742

214

2 281

172 325

-2013-08-31
2012-09-01 

9 689

 8 946

23 060 

48 886

14 822

-

-

-

-

2 281

107 684

-2013-08-31
2012-09-01



                                             I   4 4    I                                                                                                  I   4 5    I                                     

Till styrelsens ledamöter har ersättning utgått med 608 (597) tkr varav 131 (65) tkr till ordföranden Susanne Olofsson 
och 92 (133) tkr till avgående ordförande Mats Budh samt till Håkan Tylén 0 (71) tkr. Till styrelseledamöterna med 
66 (65) tkr till Mattias Skoglund och Carl-Johan Eldh, 66 (46) tkr till Hans-Eric Johansson, 66 (40) tkr till Anders 
Blomquist, 0 (0) tkr till Gunnar Olofsson, 39 (0) tkr till Carita Bäcklund, 53 (46) tkr till Hans-Göran Olsson samt 
27 (65) tkr till avgående ledamot Jan Lovén.                                                                                     
Ny VD rekryterades och började sin anställning 2013-08-15 och har uppburit lön, ersättningar och förmåner till ett 
värde av 40 tkr. Ny VD har avtal med ömsesidig uppsägning om 6 månader men inget avgångsvederlag. Den avgående 
verkställande direktören har uppburit lön, ersättningar och förmåner till ett värde av 1 275 tkr (1 107 tkr). Det finns ett 
ömsesidigt bindande avtal mellan den avgående verkställande direktören och bolaget gällande anställning fram till 2014-
05-31 med 2 månaders avgångsvederlag därutöver. Ersättningar inklusive sociala avgifter och pensionskostnader för denna 
period, totalt 2 072 tkr, har i sin helhet kostnadsförts i samband med att ny VD rekryterades. 

Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Medelantalet anställda, med fördelning på
kvinnor och män har uppgått till:

Kvinnor

Män

Totalt

Löner och ersättningar har uppgått till:

Styrelse och verkställande direktören

Övriga anställda

Avgår erhållit lönebidrag

Totala löner och ersättningar

Sociala avgifter enligt lag och avtal

Pensionskostnader (varav för verkställande
direktör 1 044 tkr (535 tkr)

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader

Koncernen Moderbolaget

78

72

150

1 705

43 430

-559

44 576

12 904

3 622

61 102

-2013-08-31
 2012-09-01

-2012-08-31
2011-09-01

51

42

93

1 705

26 478

-125

28 059

8 042

2 748

38 849

-2013-08-31
2012-09-01

-2012-08-31
2011-09-01

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter

Verkställande direktör

Vice Verkställande direktör

2012/2013 2011/2012

7

1

-

Antal på
balansdagen

  71 %

100 %

-

7

1

1

  86 %

100 %

100 %

Varav
män

Antal på 
balansdagen

Varav
män

Not 5 leasingkostnader

Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) uppgår under året till

Summa

Koncernen Moderbolaget

2 046 

2 046

-2013-08-31
 2012-09-01

-2012-08-31
 2011-09-01

1 724

1 724

-2013-08-31
 2012-09-01

-2012-08-31
2011-09-01

Siljansbadets Camping

Enåbadets Camping

Orsa Camping

Grönklitt

Björnparken

Tomteland

Tänndalen

Gränna Camping

Aktivitetscenter Udden

Resultat från intresseföretag

Tomtförsäljning

Summa

 1 058

1 013

374

-1 680

-309

-1 147

-9 541

2 525

-

-144

356

-7 495

1 058

1 013

374

-1 681 

-309

-

-

-

-

-

356

813

forstättning Not 2 nettooMsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar 

Koncernen Moderbolaget

-2013-08-31
2012-09-01

-2012-08-31
 2011-09-01

-2013-08-31
2012-09-01

-2012-08-31
 2011-09-01Rörelseresultatet fördelar sig på  

verksamhetsgrenar enligt följande:

Not 4 ersättning till revisorerna

474

17

44

205

740

347

17

44

205

613

PWC

Revisionsuppdraget

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Skatterådgivning

Övriga tjänster

Summa

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

-2013-08-31
 2012-09-01

-2012-08-31
2011-09-01

-2013-08-31
  2012-09-01

-2012-08-31
2011-09-01

Ersättning för tjänster till dotterföretag

Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar

Erhållna bidrag

Valutakursvinster

Övriga hyresintäkter

Arrendeintäkter

Provisionsintäkter

Övrigt

Summa

-

34

7

5

1 431

632

10

1 052

3 171

1 419

-

7

5

1 431

-

-

836

3 698

-2013-08-31
2012-09-01

-2012-08-31
 2011-09-01

-2013-08-31
2012-09-01

-2012-08-31
 2011-09-01

Not 3 övriga rörelseintäkter

1 972

855

781

-5 059 

-3 541

-

-

-

-

-

1 621

-3 371

 1 972

855

781

-5 059

-3 541

-2 024

-20 600

1 032

46

-178

1 621

-25 095

2 048

-

135

19

1 340

-

-

1 762

5 304

-

164

135

19

1 340

829

-

3 037

5 524

364

0

3

170

537

563

9

3

172

747

1 806

1 806

2 398 

2 398

55

45

100

3 077

28 647

-170

31 554

8 905

2 804

43 263

83

76

159

3 077

48 735

-462

51 350

13 876

3 590

68 816

Rörelseresultatet ovan inkluderar av- och nedskrivning av goodwill, Tänndalen 15,8 mkr och Tomteland 0,8 mkr., samt nedskriv-
ning av tidigare aktiverade kostnader i Grönklitt om 1,4 mkr.
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Goodwill

Nedskrivning av goodwill

Nyttjanderätt och varumärken

Byggnader

Markanläggningar

Djur

Maskiner och inventarier

Summa

5 169

-

20

5 675

3 091

119

12 067

26 141

1 214

-

-

4 269

2 838

95

7 923

16 339

Koncernen

-2013-08-31
2012-09-01

-2012-08-31
 2011-09-01

Moderbolaget

-2013-08-31
2012-09-01

-2012-08-31
 2011-09-01

Not 7 Av- OCH NEDskrivNiNgAr Av MATEriELLA OCH iMMATEriELLA TiLLgÅNgAr

Andel i intresseföretagens resultat

Summa

Koncernen

-144

-144

-2013-08-31
2012-09-01

-2012-08-31
 2011-09-01

Not 8 rEsuLTAT frÅN ANDELAr i iNTrEssEförETAg

Not 9 skATT pÅ ÅrETs rEsuLTAT

Aktuell skatt för året

Skatteeffekt av koncernbidrag

Uppskjuten skatt

Summa

-767

-

2 497

1 730

-

-287

-

-287

Koncernen Moderbolaget

-2013-08-31
2012-09-01 

-2012-08-31
2011-09-01

-2013-08-31
2012-09-01

-2012-08-31
 2011-09-01

Not 11 NyTTjANDEräTT OCH vAruMärkEN

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets förändringar

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets förändringar

- Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Koncernen Moderbolaget

4 085

4 085

-4 008

-20

-4 028

57

2013-08-31 2012-08-31

800

800

-800

-

-800

0

2013-08-31 2012-08-31

Not 10 gOODwiLL

Koncernen Moderbolaget
2013-08-31 2012-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Ingående anskaffningsvärden

Årets förändringar

- Anskaffningsvärde

- Korrigerat förvärvsvärde

Nettoanskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets förändringar

- Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Årets nedskrivning

Utgående ackumulerad nedskrivning

Utgående restvärde

37 264

13 074

-

50 338

-8 055

-5 169

-13 224

-

-

37 114

12 140

-

-

12 140

-5 463

-1 214

-6 677

-

-

5 463

1 214

-

-

4 766

3 307

135

7 840

17 262

5 034

16 609

20

6 878

3 731

151

12 320

44 742

-178

-178

-

187

-

187

-

-

2 496

2 496

12 140

-

-

12 140

-6 677

-1 214

-7 891

-

-

4 249

50 338

-

-

50 338

-13 224

-5 034

-18 258

-16 609

-16 609

15 471

800

800

-800

-

-800

0

4 085

4 085

-4 028

-20

-4 048

37
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Not 13 Markanläggningar

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2013-08-31

2013-08-31

2012-08-31

2012-08-31

2013-08-31

2013-08-31

2012-08-31

2012-08-31

Not 14 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden

Årets förändringar

- Genom förvärv av dotterföretag

- Investeringar

- Omfört från pågående

- Erhållet investeringsstöd

- Omklassificeringar

- Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets förändringar

- Genom förvärv av dotterföretag

- Försäljningar och utrangeringar

- Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

134 521

4 241

7 310

103

-45

26

-2 736

143 420

-67 565

-2 550

1 588

-12 069

-80 596

62 824

82 897

-

4 597

104 

-45

-

-2 340

85 213

-44 473

-

1 513

-7 923 

-50 883

34 330

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets förändringar

- Genom förvärv av dotterföretag

- Investeringar

- Avgår statligt stöd

- Omklassificeringar

- Omfört från pågående

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets förändringar

- Genom förvärv av dotterföretag

- Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

56 913

2 457

11 711

-1 528

-

1 930

71 483

-9 389

-1 002

-3 090

-13 481

58 002

53 969

-

10 382

-1 528

-

1 930

64 753

-8 473

-

-2 838

-11 311

53 443

Not 12 Byggnader och Mark

Koncernen Moderbolaget

2013-08-31 2012-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Byggnader

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets förändringar

- Genom förvärv av dotterföretag

- Investeringar

- Avgår statligt stöd

- Omklassificeringar

- Omfört från pågående

- Försäljningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets förändringar

- Genom förvärv av dotterföretag

- Avskrivningar

- Försäljningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Mark

Ingående anskaffningsvärden

- Investeringar

- Omklassificering från lager, ej exploaterade tomter

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående restvärde byggnader och mark enligt plan

142 695

15 719

17 508

-4 171

-

9 270

-

181 021

-29 994

-6 987

-5 675

-

-42 656

138 365

34 532

302

-

34 834

173 199

110 418

-

16 987

-4 171

-

9 270

-

132 504

-17 236

-

-4 269

-

-21 505

110 999

22 857

21

-

22 878

133 877

132 504

-

4 879

-894

-

-

-

136 489

-21 505

-

-4 766

-

-26 271

110 218

22 878

1 863

-

24 741

134 959

181 021

4 811

12 399

-2 589

1 729

-

-1 039

196 332

-42 656

-763

-6 878

599

-49 698

146 634

34 834

2 223

9 398

46 455

193 088

71 483

207

6 613

-1 350

-56

-

76 897

-13 481

-33

-3 731

-17 245

59 651

64 753

-

4 985

-1 235

4

-

68 507

-11 310

-

-3 307

-14 617

53 890

85 213

-

2 558

1 447 

-

-

-

89 218

-50 883

-

-

-7 840 

-58 723

30 497

143 420

1 187

4 396

1 447

-

350

-1 297

149 503

-80 596

-367

814

-12 320

-92 469

57 034
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Swetrac 100 aktier

Grönklittsbostäder AB, Org nr 556675-4395 
(ägarandel 12,6 %).

Ski Lodge Tänndalen AB, Org nr 556845-7971 
(ägarandel 19 %)

Dalafonden

BRF Björnen 150 andelsveckor (ägarandel 3,3 %)

Grenna Hamnbolag AB, Org nr 556652-5423 (ägarandel 9 %)

Övriga aktier och andelar

Utgående redovisat värde, totalt

12

1 260

959

10

253

9

105

2 608

12

1 260

-

10 

253 

-

-

1 535

12

1 260

-

10

253

-

-

1 535

Not 19 övriga finansiElla anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden

Årets förändringar

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

Utgående uppskrivningar/nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Koncernen
2013-08-31 2012-08-31

200

200

-

200

200

200

-

200

Koncernen Moderbolaget
2013-08-31 2012-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets förändring

Investering

Omklassificering

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående förändring i intresseföretags nettotillgångar

Årets förändring i intresseföretags nettotillgångar

Omklassificeringar

Utgående förändring i intresseföretags nettotillgångar

Utgående redovisat värde

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Förvärv

Genom villkorat aktieägartillskott

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående nedskrivningar

Årets förändring

Utgående ackumelerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

837

-

-

837

-403

-144

-

-547

290

2 663

9

-

2 672

-64

-

-64

2 608

703

-

-403

300

-

-

-

-

300

1 535

-

-

1 535

-

-

-

1 535

703

-

-

703

-

-

-

-

703

1 535

-

-

1 535

-

-

-

1 535

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2013-08-31

2013-08-31

2012-08-31

2012-08-31

2013-08-31

2013-08-31

2012-08-31

2012-08-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets förändringar

- Investeringar

- Avyttring/utrangering

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets förändringar

- Avskrivningar

- Avyttring/utrangering

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

723

219

-

942

-345

-120

-

-465

477

600

218 

-

818

-290

-95

-

-385

433

Not 15 Djur

Not 17 anDElar i intrEssEförEtag

Namn Org nr Säte Kapitalandel Rösträttsandel 

Limbygården AB

Aktivitetscentrum Udden Orsa AB

Hamra Aktivitets AB

Summa

Namn Antal andelar

82

208

-

290

Koncernen 
-bokfört värde

2013

300

-

-

300

1 000

0 (400)

334

Koncernen 
-bokfört värde

2012

Moderbolaget 
-bokfört värde

2013

Moderbolaget 
-bokfört värde

2012

Not 16 PågåEnDE nyanläggningar

Ingående nedlagda kostnader

Årets förändringar

- Under året nedlagda kostnader

- Under året genomförda omfördelningar

- Fördelat till dotterbolag

- Under året genomförda omklassificeringar

Utgående nedlagda kostnader

11 481

3 493

-11 304

-93

3 577

11 373 

1 699

-11 303

-

1 769

556701-0870

556731-8034

Orsa

Tänndalen

25 %

34 %

25 %

34 %

Limbygården AB

Hamra Aktivitets AB

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2013-08-31

2013-08-31

2012-08-31

2012-08-31

2013-08-31

2013-08-31

2012-08-31

2012-08-31

818

71

 

889

-385

-135

-

-520

369

942

71

-85

928

-465

-151

63

-553

375

1 769 

1 734

-1 451

-318

-

1 734

3 578

12 856

-1 769

-1 211

13 454

300

403

-

702

103

-

-38

65

837

-

-403

434

-547

-17

195

-369

65

12

1 260

1 624

10

253

9

35

3 203

2 672

-

665

3 337

-64

-70

-134

3 203

Not 17 anDElar i intrEssEförEtag

Not 18 övriga aktiEr och anDElar
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Not 23 Konvertibelt lån

Not 25 UpplUpna Kostnader och förUtbetalda intäKter

Upplupna semesterlöner

Upplupna löner

Upplupna sociala avgifter

Upplupna utgiftsräntor

Förbokade stughyror

Upplupna kostnader tomtområden

Övriga upplupna kostnader

Summa

2 481

2 079

2 773

412

3 548

767

6 674

18 734

1 774

1 219 

1 763

291

3 158

-

5 454

13 659

Koncernen Moderbolaget
2013-08-31 2012-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Not 24 sKUlder till KreditinstitUt

Not 26 ställda säKerheter

För egna skulder

Avseende skulder till kreditinstitut

- Fastighetsinteckningar

- Företagsinteckningar

- Pantsatt bostadsrätt

- Inteckning tomträtt

- Inventarier med äganderättsförbehåll

Avseende avtalat åtagande Enåbadet

- Pantförskrivet bankkonto

För åtagande enligt aktieägaravtal har aktier pantförskrivits

- Andelar i intresseföretag

- Övriga aktier och andelar

Summa ställda säkerheter

139 008

41 920

200

5 500

-

771

402

1 260

189 061

85 000

24 000

-

-

-

772

403

1 260

111 434

Koncernen Moderbolaget
2013-08-31 2012-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Uppskjutna skatteskulder

Uppskjuten skatteskuld tomter

Uppskjuten skatteskuld avseende obeskattade reserver

Uppskjuten skatteskuld avseende byggnader

Uppskjuten skatteskuld avseende långfristiga skulder

Summa uppskjutna skatteskulder

Uppskjutna skattefordringar

Underskottsavdrag

Summa uppskjutna skattefordringar

Uppskjuten skatt, netto

3 324

3 568

630

-

7 522

3 532

3 532

3 990

2013-08-31 2012-08-31

Not 22 UppsKjUten sKatt

Koncernen

Aktiekapital Bundna
reserver

Fria reserver 
och årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2011-08-31

Nyemission

Överkurs vid nyemission

Kostnad hänförlig till nyemission

Förskjutningspost

Omräkningsdifferens

Årets resultat

Eget kapital 2012-08-31

Konvertering skuldebrev

Förskjutningspost

Årets resultat

Eget kapital 2013-08-31

35 446

7 900

-

-

-

-

-

43 346

27

-

43 373

39 652

-

-

-

-2 838

-

-

36 814

-2 967

33 847

125 211

-

47 400

-292

2 838

-3

-10 569

164 585

138

2 967

-27 908

139 782

200 309

7 900

47 400

-292

-

-3

-10 569

244 745

165

-

-27 908

217 002

Förutbetald leasing

Driftbidrag simbadet

Övriga upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader

Summa

327

374

1 988

2 218

4 907

327

374

1 550

1 465

3 716

Not 20 förUtbetalda Kostnader och UpplUpna intäKter

Koncernen Moderbolaget
2013-08-31 2012-08-31 2013-08-31 2012-08-31

1 376

374

1 637

655

4 042

1 376

374

1 777

1 346

4 873

2 780

1 168

252

136

4 336

3 141

3 141

1 195

2 022

2 022 

2 321

188

3 503

-

7 877

18 139

2 708

2 857

3 451

248

3 503

418

9 143

22 328

85 000

24 000

-

-

-

386

-

1 260

110 646

145 923

49 020

200

5 500

479

386

-

1 260

202 768

Not 21 eget Kapital i Koncernen

Företaget har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning enligt följande:
 
Under året har konvertibler till ett värde av 165 tkr konverterats till 2 665 st aktier med konverteringskurs 61,90 kr per 
aktie.

Konvertibelt skuldebrev nr 12-15, totalt 1.575 tkr, berättigar till utbyte mot aktier med 1 röst per aktie.
Konverteringskursen utgör 90,00 kronor per aktie. 
Konvertering är möjlig under tiden 2015-01-15 till och med 2015-02-20.
Lånen har löpt med 1,0 % ränta. 

I koncernen förfaller 60,3 (52) mkr av de långfristiga skulderna till betalning senare än fem år efter balansdagen och i 
moderbolaget förfaller 42,8 (38,8) mkr till betalning senare än fem år efter balansdagen.
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Nedskrivning av aktier i Hamrafjällets Lift AB

Nedskrivning av aktier i Tomteland AB

Summa

-

-

-

2012-09-01
-2013-08-31

2011-09-01
-2012-08-31

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Inköp (%)

Försäljning (%)

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

-

1

2012/13 2011/12

Uppgifter om dotterföretag
Moderföretaget Grönklittsgruppen AB 
(publ) har fyra helägda dotterföretag, 
Tomteland AB, Hamrafjällets Lift AB, 
AB Grännastrandens Camping och
Aktivitetscentrum Udden AB.

Tomteland AB, 556598-3383, med
säte i Orsa, har 2011-05-26 fusion-
erats med det helägda dotterföretaget 
TLD Produktion AB, 556636-7016, 
med säte i Orsa. Hamrafjällets Lift AB,
556298-7213, med säte i Tänndalen, 

har 2011-06-01 fusionerats med de
två helägda dotterföretagen, Svan-
sjöliftarna AB, 556192-0470, med säte 
i Tänndalen samt Hamrafjällets Hög- 
fjällshotell AB, 556078-3523, med 
säte i Tänndalen.

Not 29 TransakTioner med närsTående

Företag
        Kapital-
        andel %

Rösträttsandel 
%

Tomteland AB 556598-3383 säte Orsa

Hamrafjällets Lift AB 556298-7213 säte Tänndalen

Aktivitetscentrum Udden AB, 556725-5756 säte Orsa

AB Grännastrandens Camping, 556218-0272 säte Gränna

Summa

100

100

100

100

1 750

24 000

2 000

5 000

1 000

16 154

602

17 598

35 354

4 000

35 154

-

17 598

56 752

100

100

100

100

Antal aktier Bokfört värde 
2013-08-31

Bokfört värde 
2012-08-31

Ingående anskaffningsvärde

Lämnat aktieägartillskott Hamrafjällets Lift AB, org nr: 556298-7213

Förvärv av AB Grännastrandens Camping, 556218-0272

Förvärv av Aktivitetscentrum Udden Orsa AB, 556725-5756

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående nedskrivningar

Årets nedskrivning Hamrafjällets Lift AB

Årets nedskrivning Tomteland AB

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående restvärde

39 154

-

17 598

-

56 752

-

-

-

56 752

2013-08-31 2012-08-31
Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 27 ansvarsförbindelser

Eventualförpliktelser

Ansvarsförbindelser till förmån för övriga koncerföretag

Ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag

Erhållna stöd med villkorlig återbetalningsskyldighet

Summa ansvarsförbindelser

-

250

15 103

15 353

35 838

250

11 705

47 793

Not 28 förvärv aTT doTTerföreTaG

Koncernen Moderbolaget
2013-08-31 2012-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Erlagt kontant

Verkligt värde av emitterade aktier

Andelar i intresseföretag

För förvärvat dotterföretag var det totala värdet av förvärvade tillgångar och skulder, 
köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida medel enligt följande:

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Varulager

Övriga omsättningstillgångar

Avsättningar

Långfristiga sklder

Kortfristiga skulder

Total köpeskilling

Ej utbetald del av köpeskillingen (emitterade aktier/andelar i intresseföretag)

16 798

800

-

17 598

13 074

11 997

9

5

1 557

-927

-5 503

-2 614

17 598

-800

16 798

Moderbolag

-2013-08-31
2012-09-01

-2012-08-31
 201109-01

800

12 139

12 939

-

12 891

12 891

200

-

175

375

-418

5 077

298

44

-

-3 400

-1 226

375

-175

200

-

2

-29 000

-3 000

-32 000

56 752

10 000

- 

602

67 354

-29 000

-3 000

-32 000

35 354

Not 30 resUlTaT från andelar i konCernföreTaG

Not 32 andelar i konCernföreTaG

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan för maskiner 
och inventarier

Återföring av periodiseringsfond

Summa

-

2 250

2 250

2012-09-01
-2013-08-31

2011-09-01
-2012-08-31

Moderbolaget

4 384

654

5 038

Not 31 bokslUTsdisposiTioner
Under året förvärvades Aktivitetscentrum Udden Orsa AB och ingår som helägt dotterföretag i koncernens bokslut 
enligt förvärvsmetoden. I bokslutet per den 2013-08-31 har den totala köpeskillingen beräknats till 375 tkr. 
Föregående år förvärvades AB Grännastrandens Camping till beräknad köpeskilling om 17 598 tkr.
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Not 34 Obeskattade reserver

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 

enligt plan för maskiner och inventarier

Periodiseringsfond

Summa

7 080

654

7 734

2013-08-31 2012-08-31

Utöver den skattekostnad som bolaget redovisat i årets resultaträkning finns en ej redovisad skatt som avser uppskjuten 
skatt på obeskattade reserver 593 tkr (2 034 tkr). Den gällande skattesatsen är 22 % (26,3 %). 

Not 33 Förändring av eget kapital i mOderbOlaget

Eget kapital 2011-08-31

Nyemission 

Överkurs vid nyemission

Kostnader hänförliga till nyemission

Lämnade koncernbidrag

Skatteeffekt av koncernbidrag

Årets resultat

Eget kapital 2012-08-31

Konvertering skuldebrev

Lämnade koncernbidrag

Erhållna koncernbidrag

Skatteeffekt av koncernbidrag

Årets resultat

Eget kapital 2013-08-31

31 115

-

-

-

-

-

-

31 115

-

-

-

-

31 115

116 256

-

47 400

-292

-

-

-

163 364

138

-

-

-

163 502

12 245

-

-

-

-1 090

287

-750

10 692

-

-1 120

1 830

-186

-33 915

-22 699

195 062

7 900

47 400

-292

-1 090

287

-750

248 517

165

-1 120

1 830

-186

-33 915

215 291

35 446

7 900

-

-

-

-

-

43 346

27

-

-

-

43 373

Aktiekapital Reservfond Överkursfond Övrigt fritt 
eget kapital

Summa eget 
kapital

Aktiekapitalet består av 4.337.262 (4.334.597) st aktier med kvotvärde 10 (10) kronor.

Moderbolaget

Grönklittsgruppen Aktiebolag (publ)
556098-7462

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2014-01-24 för fastställelse.

Orsa ______-___-___

Susanne Olofsson     Anders Blomquist
Ordförande      

Carl Johan Eldh      Carita Bäcklund

Hans-Erik Johansson                                                           Mattias Skoglund 

                               
Gunnar Olofsson                                                           

                               Mark Baljeu
       Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Hvittfeldt 
Auktoriserad revisor

2 696

-

2 696

Not 35 tOmter

Not 36 gOOdWill

Genom förvärv

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan
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Rapport om årsredovisningen och koncernredo-
visningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Grönklittsgruppen AB (publ) för räkenskapsåret 2012-09-01 - 2013-
08-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna ____-____. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upp-
rätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt In-
ternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
gransknings-
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kont-
roll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Grönklittsgruppen AB (publ)s och koncern-
ens finansiella ställning per den 31 augusti 2013 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Grönklittsgruppen AB (publ) för räkenskapsåret 2012-09-01 - 2013-
08-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revi-
sion av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mora den       januari 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Hvittfeldt 
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Grönklittsgruppen AB (publ), org.nr 556098-7462

Ledning

Lars Axelsson, Anläggningschef Grönklitt                                                           
Född:   1957,  Anställd:  2011, Aktier:  -
Konvertibler:  5 500

Helen Arnesson, Anläggningschef Orsa Camping                                                     
Född:   1983, Anställd:  2006, Aktier: 888
Konvertibler:  -

Nicklas Lind, Anläggningschef  Tomteland                                                     
Född:   1974, Anställd:  2011 , Aktier:  -
Konvertibler:  -

Bo Arvidsson, Anläggningschef Siljansbadet
och  Enåbadet                                                     
Född:   1958, Anställd:  2007, Aktier:  - 
Konvertibler:  -

Rickard Palmgren, Anläggningschef Tänndalen                                                     
Född:   1965,  Anställd:  2011,  Aktier:  -
Konvertibler:  4 000

Susanne Olofsson, Ordförande, Född: 1961
Invald:  2009
Aktier:  355 986 via Mittkapital i Jämtland och 
 Västernorrland AB.
 240 561 via Ekonord Invest AB

Mattias Skoglund, Ledamot, Född: 1969
Invald:  2005
Aktier:  1049 privat
               392 313 via Byggnadsingenjör Nils
              Skoglund AB
              16 500 via Nils Skoglund Byggmaskiner AB

Anders Blomquist, Ledamot, Född: 1960
Invald:   2012
Aktier:  0

Bo Gunnar Olofsson, Ledamot, Född: 1955
Invald:   2013
Aktier:  933 765 via Inlandsinnovation AB

Carl-Johan Eldh, Ledamot, Född: 1959
Invald:   2005
Aktier:  9000

Carita Bäcklund, Född: 1953                                                     
invald:   2013
Aktier:   228 000 via Orsa Besparingsskog

Hans-Eric Johansson, Ledamot, Född: 1944
Invald:   2011
Aktier:   438 580 via Rosebo Invest AB

Hans-Göran Olsson, Suppleant, Född:  1949
Invald:   1997
Aktier:  1300 privat, 
               252 974 via Orsa Kommun,  
                          
Leif Nilsson, Suppleant, Född: 1949  
Invald:   2012
Aktier:   355 986 via Mittkapital i Jämtland och  
   Västernorrland AB

Mark Baljeu, VD                                                     
Född:   1976, Anställd:  2013, Aktier:  -
Konvertibler: -

Johanna Sammeli, Ekonomichef                                                     
Född:   1966, Anställd:  2012, Aktier:  -
Konvertibler:  -
               

Mari Tara, Försäljnings- och Marknadschef                                                     
Född:   1967,  Anställd (konsult)  - ,  Aktier:  3 306
Konvertibler:  -

Roger Tylén, Bygg- och Fastighetschef                                                     
Född:   1962, Anställd:  2010, Aktier:   -
Konvertibler:  -

Hanna Petersson, 
Anläggningschef Grännastrandens Camping                                                   
Född:   1974, Anställd:  2012, Aktier:   -
Konvertibler:  -

Styrelse


