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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.

2014 Mora Parken förvärvas.
Koncernens första ställplatser för husbilar byggs vid Orsa 
Camping i samband med en större ombyggnation och renovering.

Elfte året i följd med tillväxt. 

• Efter några tunga år redovisar Grönklittsgruppen åter ett positivt resultat. Resultatet efter finansiella poster uppgår till  5 
(-30) mkr.  Resultatförbättringen ligger framför allt på kostnadssidan där olika besparingsprogram genomförts men även 
förvärvet av Mora Parken bidrar till årets positiva resultat.   

• Tillväxten i nettoomsättning med 5 mkr till 177 (172) mkr under året som gått består framför allt av förvärvet av Mora 
Parken. Nettoomsättningen ökade 2 % för campinganläggningarna men då flera av campingarna är fullbokade under som-
marens högsäsongsveckor finns en utmaning i att hitta säsongsförlängande försäljning. Både Rovdjursparken och Tomteland 
fortsatte att backa i nettoomsätning och har inte kunnat dra fördel av det fina vädret på samma sätt som campingarna, vilket 
även andra temaparker kunde erfara under den varma sommaren. 

• SLAO rapporterade en minskning av sålda skidkort i Sverige under 2013/2014 med  9,1 %  vilket inte återspeglar sig i våra 
skidanläggningar. Tänndalen ökade med 3 % medan Grönklitt backade skidkortsförsäljningen med 6 % på grund av snöbrist 
i början av säsongen.

• Total investeringsvolym under verksamhetsåret är 16 mkr (34 mkr) efter att avdrag för regionalt utvecklingsbidrag på  7 mkr 
(4 mkr) har erhållits. De största investeringarna utgörs av 30 nya elplatser för husvagnar och 16 ställplatser för husbilar samt 
en ny reningsanläggning med högre kapacitet för att klara det ökande antalet besökare till äventyrsbadet vid Orsa Camping.

• Inspelningen av två stora TV-produktioner har fortsatt även under det här verksamhetsåret vid våra anläggningar i Orsa, 
”Moraeus med mera” och ”Wild Kids”. Dessa produktioner har satt Orsa på kartan som destination och stärker varumärket 
för Grönklittsgruppens campingverksamhet. 

• Det totala bokningsläget för alla logianläggningar inför vintern 2013/2014 har per den 9 december ökat med 12 % jämfört 
med föregående år. 

 Nyckeltal 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Nettoomsättning, mkr 177 172 160 159 122

Rörelseresultat (EBITDA), mkr 36 20 19 23 22

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

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

Balansomslutning, mkr 417 395 402 364 361

Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 30 24 8 20 2

Antal anställda 159 159 150 151 126

Soliditet % 55,0 55,0 60,9 55,1 56,2
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VD har ordet                                                                                                                                      

Elfte året i följd med tillväxt… vi startar 
VD-ordet på sedvanligt vis. Koncernen 
har vuxit även i år men det som sticker ut 
och det som jag är mest stolt över är att vi 
under året som gått lyckats vända röda siff-
ror till svarta. Det har gjorts genom en del 
besparingar men även genom organisk till-
växt på befintliga anläggningar och via för-
värv av Moraparken. Det har gjorts mycket 
förändringar under året som kommer att 
ha betydelse för den framtida intjänings-
förmågan på alla våra anläggningar. 

Den 1 augusti 2014 förvärvades Morapar-
ken utav Mora kommun och i samband 
med det klev de också in som ägare i Grön-
klittsgruppen. Varmt välkomna och vi ser 
fram emot att tillsammans med er och öv-
riga invånare i Mora utveckla Moraparken. 
Jag ser med stor tillförsikt fram emot en 
utveckling av anläggningen till att bli ett 
viktigt nav i vår verksamhet. Vi har som 
enda anläggning i världen Vasaloppspåret 
rakt igenom vårt område, en position som 
vi året runt kan nyttja i mycket högre grad. 
Att det dessutom går att utöva mer än tio 
idrotter på gångavstånd från anläggningen 
gör att det finns underlag för en mycket fin 
beläggning. Ni kan läsa mer om Morapar-
ken senare i denna årsredovisning,

Verksamheterna har under året gynnats av 
ett flertal faktorer, ett starkt besöksantal till 
Siljansområdet, fortsatt ökad andel norska 
gäster, en stärkt holländsk ekonomi som 
gjort att de hittat tillbaka till Grönklitt, 
en fortsatt bra kalendereffekt som innebar 
många lediga helgdagar under jul- och ny-
årshelgen samt det vackra sommarvädret. 
Verksamheten har påverkats negativt av en 
sent placerad påsk, en snöfattig inledning 
på vintern och en något senare start på det 

fina sommarvädret i jämförelse med året 
innan.  

TRENDER
SLAO rapporterade en minskning av anta-
let sålda skipass i Sverige under 2013/2014 
med 9,1 %, vilket inte riktigt avspeglar sig 
i våra anläggningar. Tänndalen ökade ski-
passförsäljningen med 3% och där finns 
fortsatt stora möjligheter till tillväxt. Grön-
klitt minskade sin skipassförsäljning med 6 
%, och det beror till stor del på den varma 
jul- och nyårsperioden. Ett tapp som man 
sen inte kan ta igen.  Campingbranschen 
i Sverige har även under sommaren 2014 
haft en bra utveckling och sommarturis-
men runt Siljan har utvecklats positivt och 
antalet gästnätter har under perioden juni-
augusti ökat med 10,3% enligt siffror från 
SCB.

Våra campingar fortsätter att växa orga-
niskt och om inte vädret blir allt för dåligt 
sommaren som kommer ser den positiva 
trenden ut att fortsätta. Fokus på kringak-
tiviteter och försäljning inför nästa som-
mar kommer ge ytterligare möjligheter att 
förstärka affären.  

OMSÄTTNING
Koncernens nettoomsättning för verksam-
hetsåret visade en ökning om 3 % jämfört 
med föregående år och uppgår till 177 
mkr (172 mkr). Rörelseresultatet före av-
skrivningar (EBITDA) uppgår till 36 mkr 
(20 mkr). Moraparken AB som förvärva-
des per 1 aug 2014 bidrar med 4,9 Mkr i 
omsättning och står i princip för hela om-
sättningsökningen. Det finns en omsätt-
ningsminskning inom området samarbets-
partners som hänförs till ett annat fokus 
och arbetssätt. 

RESULTAT 
Årets resultat före skatt uppgick till 5,2 
mkr (- 30,4 mkr), således en rejäl åter-
hämtning från de senaste årens kraftiga 
negativa siffror, även med hänsyn till de 
stora engångsposter som belastar föregå-
ende års resultat. Koncernens positiva re-
sultat hänförs till förvärvet av Moraparken, 
generella kostnadsbesparingar och ett ökat 
fokus på försäljning. Verksamhetsmässigt 
har Tänndalen och Rovdjursparken bidra-
git med negativa nettoresultat. Tänndalen 
har under året fortsatt sin rörelseresultat-
förbättring, med 3,6 Mkr till -1,2 Mkr 
2013/2014 exkl. nedskrivning av goodwill, 
men omsättningen har inte nått önskvärd 
nivå. Det tar tid att återbygga marknad.

Rörelseresultatet för de flesta av koncer-
nens anläggningar har förbättrats under 
verksamhetsåret dock inte för Rovdjurs-
parken. Sommaren var för varm och solig 
för att locka stora besöksskaror till parken, 
det är barnfamiljer som prioriterat bad is-
tället. Trots att parken i år var i mycket fint 
skick och att personalen med små medel 
skapat en del nyheter så räcker inte det i 
den kraftiga konkurrensen, utan stora ny-
heter lockas inte de extra tusentalen besö-
kare som vi behöver för att må bra. En stor 
utmaning för Rovdjursparken är de stora 
fasta kostnaderna som finns oavsett besö-
kare.
I budgetprocessen inför verksamhetsåret 
2014/2015 har stort fokus legat på att ska-
pa anläggningsspecifika budgetdirektiv is-
tället för koncerngemensamma. Allt i syfte 
att bättre tillvarata respektive anläggnings 
unika möjligheter.  
Under hösten 2014 skapas en koncern-
gemensam försäljningsavdelning där bok-
ning, konferens och agentverksamheten

arbetar för alla anläggningar. Daglig och 
månatlig uppföljning av försäljningssiff-
ror och kostnadsutvecklingen sker med 
stor entusiasm från hela ledningsgruppen 
och vi anpassar marknadsinvesteringar 
därefter. Tillväxt och resultat det kom-
mande året skall komma från organisk 
tillväxt med fokus på försäljning och mer-
försäljning samt hård kostnadskontroll. 
Precis som året 2012/2013 har tomtför-
säljningen 2013/2014 varit relativt låg. I 
Grönklitt pågår arbetet med skapande av 
66 nya säljbara tomter klara under vintern 
2014/2015. Lagret av tomter i Grönklitt 
är begränsat medan det i Tänndalen finns 
ett antal säljbara tomter.  Koncernen har 
före exploateringen av området i Grönk-
litt tillgång till mark motsvarande försälj-
ning av närmare 450 tomter. 

BOKNINGSLÄGE INFÖR
VINTERN 2014/15
Även vintern som kommer ligger de röda 
dagarna fördelaktigt placerade för de som 
vill åka skidor under jul- och nyårshelger-
na och tillsammans med en kalendermäs-
sigt bättre placerad påsk ser vi fram emot 
många gäster på våra vinteranläggningar. 
Totalt bokningsläge för alla logianlägg-
ningar inför vintern 2014/2015 den 9 de-
cember har en ökning med 12 % jämfört 
med föregående år. 

NÅGRA ORD OM 
FRAMTIDEN
Mitt första år som VD för Grönklitts-
gruppen är nu avslutat och jag kan med 
glädje se att vi vänt om till svarta siffror. 
Det är bra och ett första steg, men vi har 
en bra bit kvar till acceptabel lönsamhet. 
Vi har fortfarande en väldigt spretig verk-

samhet och vårt städjobb fortsätter. Våra 
kostnader skall hållas i schack och vårt 
dedikerade arbete mot ökade intäkter har 
bara börjat och kommer att ge resultat 
åren som kommer. 
Den framtagna strategin och inriktningen 
för koncernen pekar tydligt ut riktningen. 
Våra två huvudaffärsområden, skidor 
och camping där vi skall utveckla våra 
skidanläggningar med fokus på kombi-
nationsprodukten alpint och längd samt 
förbereda för en expansion inom camping 
genom att etablera en campingkedja gör 
att ingen av oss går sysslolös. Det är en 
spännande fas vi är i och vi tar varje dag 
steg i rätt riktning. 

Jag vill tacka alla våra gäster, sam-
arbetspartners, ägare och med- 
arbetare för det verksamhetsår 
som är till ända. Tillsammans 
har vi lyckats ta några steg 
framåt, vi har fått nya vänner
 genom förvärvet av Mora-
parken och gemensamt ser 
vi fram emot att fortsätta 
utveckla våra anläggning-
ar, våra erbjudanden
och kundbemötanden. 

Hoppas att jag träffar 
dig som läser detta i 
spåret, i backen, i 
parken, i badet eller 
på någon av alla de 
aktiviteter vi erbjuder 
det kommande året. 

Orsa den 1 december 2014

Mark Baljeu 
VD/Koncernchef
Grönklittsgruppen AB (publ)
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Ledningsstruktur                                                                                                                                      
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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, entrébiljetter och
konferenser.

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 2013/14 ökade Grönklittsgrup-
pens andel på den svenska marknaden. 
Prioriterade utlandsmarknader är Norge, 
Nederländerna, Ryssland och Tyskland. 
För våra utländska huvudmarknader 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 
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 entrébiljetter 
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 2015.

Grupp- och konferensverksamheten
Grupp- och konferensverksamheten star-
tade som ett eget affärsområde för nio 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 före- 
tagsmarknaderna. 
Koncernen erbju-
der alltid en
alltid en pro- 
dukt till 
företags-
gästen,
som 

inkluderar boende, resa, mat, underhåll-
ning, aktiviteter samt lärande och utbild-
ning. 

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 di-
rekt på anläggningarna. Antalet besökare 
på anläggningarnas hemsidor ökar; enkel-
het, tydlighet och tillgänglighet är ledord 
för Koncernens onlinebokning. Hemsi-
dan används också interaktivt för sociala 
medier och nyhetsbrev. 
Andel bokningar via koncernens hemsidor 
inklusive logi var under säsong 2013/2014  
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. 
Koncernen har också en uttalad cross-
selling strategi där alla koncernens anlägg-
ningar exponeras mot befintliga gäster på 
plats, gemensamma broschyrer och tid-
ningar, försäljning av paketresor, flerparks-
entréer och en gemensam försäljningsor-
ganisation

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 2013/14 har vi genomfört ett antal 
rikstäckande TV-produktioner.
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Marknadsföring och försäljning                     Hållbar utveckling -miljö och energi                                                                                            
                                         

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.
Kontinuerlig kartläggning av våra anlägg-
ningar utförs kring energi och miljöfrågor, 
utifrån kartläggningen görs åtgärdsförslag, 
där behov för ytterligare utredningar och 
investeringar anges samt en årlig uppfölj-
ning. Arbetsförhållanden, jämställdhet 
och mångfald är naturliga fokusområden 
och en del i strategin att vi skall ha nöjd 
och glad personal.

Verksamhetsårets 
hållbarhets-arbete
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksam-
het enligt miljöbalken och har under det 
senaste verksamhetsåret drivit ett medvet-
et hållbarhetsarbete. 
Genom en ökad kunskap och medvetenhet 
i alla våra verksamheter, hos vår personal 
och hos våra gäster, ska vi göra bra miljöval 
och gemensamt ta ansvar i strävan att uppnå 
ett mer uthålligt samhälle genom att:
- Tillsammans med en av ägarna Inlands-
innovation har en hållbarhetsgenomgång
skett med ledningsgruppen där vi beand-
lat följande områden:
       - Arbetsförhållanden, jämställdhet
         och mångfald 
      - Mänskliga rättigheter
      - Affärsetik och antikorruption

        - Miljöpåverkan
        - Samt intern och extern dialog

- Vid våra nybyggnationer och större 
ombyggnationer eftersträvas det att 
energieffektiva värmekällor installe-
ras, värmepumpar installeras i första 
hand, alternativt fjärrvärme på bola-
gets anläggningar som anpassats uti-
från användning och besöksfrekvens.

- Miljövänligt byggmaterial vid nybyg-
gen och ombyggnationer skall användas.

- I bolagets fastigheter och stugor  byts
det löpande till lågenergilampor.

- För att reducera vattenmängden byts suc-
cesivt duschmunstycken och VVS armatu-
rer ut till mer vattenbesparande modeller.

- Tillsammans med vår partner Fyrfasen 
ser vi till att all tillförd el inom koncernen 
kommer från förnybar produktion, vind- 
och vattenkraft.

- På våra vinteranläggningar utvecklas 
snökanonsystemet löpande för att bli mer 
energieffektivt.

- Koncernen är delaktig i olika projekt 
tillsammans med partners för att utveckla 
kollektivresandet via buss och tåg till våra 
destinationer för att minska transportrela-
terade utsläpp.

-I anläggningen Tänndalen finns ett väl

fungerande transportsystem i hela de-
stinationen Funäsfjällen med den lokala
skidbussen.

Bevarandearbete för hotade 
arter
Orsa Rovdjurspark medverkar tillsam-
mans med Stiftelsen Rovdjurscentrum 
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 be-
varandeorganisationerna, Projekt Berguv 
Nord, ALTA, Polar Bear International. 
Under sommaren 2014 har panten från 
alla burkar gått till bevarandeprojekten. 

Alla dessa medel bidrar till en ökad kun-
skap, information och utbildning samt 
forskning kring de hotade arterna berguv, 
tiger, leopard och isbjörn. I vår souvenir-
butik kan man dessutom köpa souvenirer 
till förmån för organisationen Snow Leo-
pard Trust. Förutom detta deltar Rovdjur-
sparken även i fem olika internationella 
bevarandeprojekt som koordineras av vår 
Europeiska moderorganisation EAZA, 
samt att vi bedriver forskning i parken i 
samarbete med Skandinaviska Björnpro-
jektet.
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Verksamhet
Koncernens största verksamhet bedrivs 
på Orsa Grönklitt. Skidanläggningen på 
Grönklitt har 22 nedfarter, 12 liftar, 80 
km längdskidspår, restauranger, butik, 
skidshop, skidskola, många kringaktivi-
teter, 3 200 bäddar i vandrarhem, stugor 
och lägenheter samt konferensverksam-
het. Orsa Grönklitt har tillgång till mark 
motsvarande 500 hektar med framtida 
möjligheter till tomtexploatering motsva-
rande ytterligare cirka 300 fritidshustom-
ter.

Vintersäsongen fick en långsammare 
start jämfört med föregående år på grund 
av snöbrist i stora delar av Dalafjällen. 
Kortsiktigt påverkades Grönklitt negativt 
i form av färre dagbesökare och ett färre 
antal  placerade träningsläger ifrån idrotts-
föreningar. I mitten av januari månad 
kom vintern med full kraft och stannade 
till säsongsslut vilket medförde att flera 

tävlingar i Sverige valde Grönklitt som sin 
reservort på grund av snöbrist i övriga de-
lar av Sverige. 
Logiomsättningen på Orsa Grönklitt öka-
de med 3,5 % under året där sommarsä-
songen blev en positiv överraskning med 
hög beläggning under juli och augusti 
som ett resultat av dedikerat arbete mot 
den holländska marknaden.
  

Marknad

Huvudmarknader för Orsa Grönklitt 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 3 %. 
Sommarsäsongen ser det annorlunda ut 
då Sverige står för 49 % och de utländska 
gästerna för 51 % varav Holland 45 %. 
Den utländska marknaden har sviktat un-
der de senaste åren, men har i år ökat med 

45%. Nya agenter och en nysatsning på 
utlandet gör att förhoppningarna för nästa 
sommar är ytterligare tillväxt.

Investeringar
År 2005 hade Orsa Grönklitt 1 500 bäd-
dar, i stugor och lägenheter, och under de-
cember 2013 har anläggningen vuxit till
3 200 bäddar. Vintern 2013/14 har bo-
lagets förmedling utökats med 100 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 butiker 
och restauranger. 

Nyheter
Fokus inför vintersäsongen 2014/2015 
kommer att läggas först och främst på 
längdprodukten. Det nya längdcentrat på 
stadionområdet utvecklas kraftigt. För-
utom lokaler för ombyte, duschar och 
möteslokaler byggs nu ett komplett center 
innehållande, testcenter, försäljning, verk-
stad, vallning, skidskola, barnaktiviteter, 
servering, spårkortsautomat, spårtrac sys-
tem för att kunna följa spårstatus och ett
skidlekområde för barnen.  Ett lyft för den 
alpina produkten innebär att Söderbacken 
kommer att få ny elbelysning vilket med

för en utökning av alpin skidåkning även 
på kvällar. Belysningen möjliggör också 
att ta emot träningsgrupper tidigt på sä-
songen. 

Den alpina premiären är planlagd till ju-
len 2014.  Snöproduktionssystemet för 
alpin skidåkning har också utökats med 
10 högproduktiva snöproduktionsenhe-
ter. Snowparken kommer under säsongen 
att ha en egen arbetsgrupp som kommer 
att höja standarden genom en ny projek-
tering av parken. 

I de gamla butikslokalerna kommer Da-
lasmaker AB att utveckla ett nytt café kon-
cept som möjliggör utökade öppettider 
för gästen. Grönklitts camping ska anslu-
tas till SCR. Fokus blir på förbättrade för-
hållanden för våra campande gäster inför 
sommaren 2015.

Utvecklingsmöjligheter
Genom en renodling av längdprodukten 
ges nu möjligheter till att fokusera på den 
alpina skidåkningen. Detta gör bland an-
nat att den traditionella sportshopen kom-
mer att fokusera mer på alpint genom 
uthyrning och försäljning. Motion och 
hälsa har bland annat genom Vasaloppets 
barmarkssatsning satt Siljansområdet på 
kartan som ger utvecklingsmöjligheter till 
flera evenemang under barmarkssäsongen. 

Tomtförsäljningen har tagit ny fart då ef-
terfrågan har varit stor. Ett nytt tomtom-
råde projekteras, Råtjärnsberget med 66 
tomter. Försäljningsstart är beräknad till 
våren 2015.
 

Orsa Grönklitt
• 66 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
• Café  
• Vandrarhem. 
• Rädsjöstugan. 
• Livsmedelsbutik och sportshop 
• Husvagnscamping 
• Receptions- och kontorsbyggnad
• Skidskola
• 12 liftar och 22 nedfarter 
• 99 snökanoner.
• Snowpark 
• 80 km längdspår. Längdcenter
• Stort aktivitetsutbud med bl a:
  Häst- och slädturer,
  Minigolf, Frisbeegolf, badplats, 
  cykeluthyrning, kanotuthyrning,
  vandringsleder, cykelleder och
  put and takefiske.
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Verksamhet
Orsa Rovdjurspark och Rovdjurscentrum 
är inget vanligt zoo utan en kunskapsan-
läggning som är internationellt känd för 
sitt stora utbud av utställningar, informa-
tion, lekfullt lärande, och pedagogiska lek-
platser.

I Orsa Rovdjurspark finns berguv, sibirisk 
tiger, kamtjatkabjörn, isbjörn, kodiak-
björn, snöleopard, persisk leopard och de 
fyra stora skandinaviska rovdjuren. Parken 
är den största Rovdjursparken i Europa, 
den inrymmer Världens största isbjörns-
anläggning, Europas största tigeranlägg-
ning osv.  Det är en styrka att parken sam-
verkar med och finns invid Sveriges största 
Rovdjurscentrum, stiftelsen Rovdjurscen-
trum/Designtorg Träs storslagna byggnad 
på 1 400 kvadratmeter utgör entrébygg-
nad till parken. Rovdjursparken är cirka 
325 000 kvadratmeter och bygger på stora 
inhägnade vildmarksområden. 

Marknad
Under sommaren har besökarna fått vara 
med på ett nytt upplägg av guidningarna 
där man under en hel dag kan följa olika 
informationer/matningar. Upplägget har 
varit mycket uppskattat. Under somma-
ren/hösten har parken haft en rad olika 
mediabesök och besök av researrangörer 
från olika länder i Europa. Ett omfattande 
aktivitetsutbud lockar en stor internatio-
nell publik där 36 % av boendegästerna är 
utländska besökare.

Genomgående har reaktionerna varit 
mycket positiva när man inser att parken 
inte är något vanligt zoo utan en kun-
skapsanläggning om rovdjur. I centrat 
finns olika utställningar och under som-
marsäsongen byggs även ett barnens rov-
djurscentrum i konferenslokalerna.  
Rovdjurscentrums skolverksamhet lockar 
skolklasser under lågsäsong. Rovdjurs-
parken har tillsammans med våra övriga 
produkter en unik möjlighet till utveck-
ling, speciellt kring perioder utanför hög-
säsongen sommartid. 

Investeringar
Vid Tigermountain har en ny tematiserad 
lekplats påbörjats. Området har öppnats 
för besökare och en damm har byggts i 
Tigermountain. Rovdjursparken har suc-
cessivt ökat publikvänligheten och ut-
vecklat guidningarna. Viss omflyttning 
av djur har skett och gamla lohägnet har 
under sommaren använts för ungbjörnar 
vilket varit mycket publikt. Flera dammar 
har tillskapats och befintliga dammar ut-
vidgats vilket också ökat upplevelserna för 
besökarna. En del kompletteringar med 
grindar har också möjliggjort en annan 
typ av matning där djuren söker mat i 
hägnen.

Nyheter
Inför sommaren 2014 tillskapades yt-
terligare en sagomiljö på temat rovdjur 
Guldlocks Glänta samt genomfördes en 
rad upprustningar, uppfräschningar och 
kompletteringar. 
Stiftelsen Rovdjurscentrum har anordnat 
en snöskulpturfestival som inför vintern 

2014-2015 kommer att utökas. I det stora 
internationella projektet Bear and Nati-
ves har första utställningen Ukaleq, som 
handlar om Inuiternas liv på Grönland 
under 5000 år, byggts upp i Rovdjurscen-
trum. Utställningen har även fått inter-
nationell publicitet i bland annat Ryska 
vetenskapliga tidskrifter.

Utvecklingsmöjligheter
Rovdjursparkens och Rovdjurscentrums 
påbörjade utveckling fortsätter. Utveck-
lingsarbetena har fortsatt under hösten 
och en utvecklingsplan växer fram med 
syfte att locka än fler besökare, bli mera 
publikvänlig, minska kostnader och öka 
intäkterna

Orsa Rovdjurspark och
Rovdjurscentrum 

• Polar Word (isbjörn). 

• Tiger Mountain (sibirisk tiger). 

• Leopard Center (snö- och persisk

   leopard). 

• Kodiak Island - Land of Giants. 

• Catwalk – (lokatt)

• Guldlocks glänta

• 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 600 elplatser), ett 70-tal 
stugor, vandrarhem, poolområde, kilome-
terlång sandstrand, aktivitetscenter, Ud-
dens festplats, Strandrestaurangen, Orsa 
Bowling med Mc Gregors sportbar och ett 
omfattande aktivitetsutbud. Orsa Cam-
ping är öppen året runt med fokus som-
martid på boende, aktiviteter, restaurang-
besök, evenemang, sol och bad. Vintertid 
handlar utbudet framförallt om bowling, 
skridskor och skidåkning på Grönklitt. 
Orsa Camping ökade nettoomsättningen 
något och summerar därmed för andra 
året i rad det omsättningsmässigt bästa 
året någonsin. 
Några faktorer sticker ut som bidragande

till årets framgång; bra väder, bra utfall på 
genomförda investeringar och evenemang 
samt fortsatt lyckad marknadsföring. Det 
var ovanligt varmt under andra halvan av 
juli vilket skapat förutsättningar för hög 
beläggning och många dagbesökare. 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 Cam-
ping haft i TV via ”Moraeus med mera” 
samt i den Norgekampanj vi för andra 
året genomfört har också bidragit till att 
fler gäster valt att semestra hos oss.  Rö-
relseresultatet för anläggningen är bättre 
än föregående år och anläggningens totala 
omkostnader något lägre än föregående år. 
Det är främst anläggningens övriga intäk-
ter (evenemang inom anläggningen) som 
gör att omsättningen är högre än budget, 
det är dock intäkterna för boende och 
camping i kombination med god kost-
nadskontroll som gör att rörelseresultatet 
ökar mot föregående år. Personalkostna-
derna är lägre än föregående år.  

Marknad
Huvudmarknader för Orsa Camping är 
den svenska och norska. Sverige stod för 
73 % av gästerna och de utländska gäster 
na stod för 27 % av gästerna, varav Norge 
var den största utländska marknaden med 
24 %.

Investeringar samt 
reparation och underhåll
Ett område med anläggningens bästa läge 
byggdes om för att få ut bättre och fler 
elplatser närmast campingens kommersi-
ella centrum. Ett av anläggningens äldsta 
servicehus, i direkt anslutning till de nya 
platserna, byggdes om för att möta dagens 
krav. Byggnation av ställplats i anslutning 

till infarten har gett en helt ny kundgrupp. 
Fortsatt arbete med röjning och kvistning 
har gjorts på området för att lyfta fram det 
fina läget. 

Nyheter
Utveckling av större och bättre platser i 
bästa strandläge har lockat nya kunder, 
liksom ställplatsen som byggdes inför 
säsongen. Under juni månad spelades 
glädjande nog säsong fyra av SVTs tittar-
succé ”Moraeus med mera” in på Udden. 
TV-programmet som tidigare belönats 
med priset Kristallen för bästa underhåll-
ningsprogram har en dryg miljon TV-
tittare. Den omfattande exponeringen i 
TV-serien är positiv för anläggningens ut-
veckling. Strandrestaurangen har för första 
gången sedan den byggdes haft öppen året 
runt. 

Utvecklingsmöjligheter
Orsa Camping satsar på fortsatt förädling 
av produkten med bland annat upprust-
ning av servicehus och stugor, röjning 
inom området för att ännu mer plocka 
fram det vackra läget samt ökad service och 
merförsäljning till befintliga gäster. Fler af-
färsmöjligheter finns inom anläggningen 
bland annat inom anläggningens kom-
mersiella centrum. Evenemang och aktivi-
teter är en viktig del i att skapa beläggning 
på anläggningen utanför högsäsong. Arbe-
tet med att utveckla evenemang och akti-
viteter bedrivs delvis i egen regi men också 
i samarbete med Orsa kommun och andra 
aktörer inom besöksnäringen för att skapa 
och utveckla produkter som kan bidra till 
en positiv, långsiktig tillväxt inom hela 
destinationen. Utveckling av koncernens 
campingkedja ger ökade stordriftsfördelar.

ORSA CAMPING
• 33 ha egenägd mark varav 8 ha är 

   framtida, strandnära exploaterings-

   mark. 

• 800 husvagnsplatser, varav 600

  elplatser.

• 4 servicebyggnader. 

• 1 livsmedelsbutik. 

• Vandrarhem. 

• 44 stugor med självhushåll inklusive

   villavagnar 

• 27 övernattningsstugor. 

• Livsmedelsbutik. 

• 2 restauranger inklusive 

  Orsa Bowling. 

• Poolområde 

• 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. 

Anläggningen är den mest besökta cam-
pingen i Dalarna under högsäsong.  

Marknad 
Huvudmarknader för Siljansbadet är 
Sverige, Norge, Holland och Tyskland. 
Sverige stod för 95 % av gästerna och de 
utländska gästerna stod för 5 % av gäster-
na, varav Norge var den största utländska 
marknaden med 4 %. 

Investeringar, reparation 
och underhåll 
Under året har en total renovering av det 

”norra” servicehusets gjorts. Utökning av 
antalet toaletter. Nya ytskikt, kakel, klin-
kers, handfat, toaletter, armaturer, belys-
ning. En åtgärd som uppskattades mycket 
av våra gäster. En utbyggnad och renove-
ring av två stugor som nu har egen dusch, 
toalett m.m. samt en utökning av 12 st. 
el-platser. 

Nyheter
En utveckling av vårt introduktionspro-
gram för att ha koncernens mest nöjda 
medarbetare har fortsatt. En utökning av 
bokningsbara el-platser vid vissa arrange-
mang har genomförts under året. Spelhal-
len har utökats med flera spel. Nya kana-
ler i vårt eget TV-system. WiFi, gratis för 
samtliga gäster.

Utvecklingsmöjligheter 
Under budgetramen för reparation och 
underhåll kommer vi att fortsätta vårt ar-
bete med renovering av servicehus. Det 
kommersiella området med butik, spel-
hall, lekpark och strand utvecklas för att 
möta efterfrågan för den semestrande fa-
miljen. Stranden kommer att upprustas 
och utvecklas. Området vid Rättviks gym-

nasium, som vi arrenderar kommer
att utvecklas med nya el-platser. Områ-
det används vi större arrangemang som 
Classic Car Week. Under vintern 2015 
genomförs VM-skidor i Falun. Här ställs 
en del av vårt stugboende till förfogande 
via en större gruppbokning. Rättvik har 
ställt sig som värd för norsk publik genom 
projektet Camp Norway. 
Genom sin roll i boendeföreningen Bo I 
Rättvik, deltar anläggningen aktivt i den 
totala marknadsföringen och utvecklingen 
av Rättvik.  
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 
aktörer i Rättvik.

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. Enåbadets camping 
har öppet året runt.

Marknad 
Huvudmarknader för Rättviks camping 
är Sverige, Holland, Norge och Tyskland. 
Sverige stod för 92 % av gästerna och de 
utländska gästerna stod för 8 %, varav 
Holland var den största utländska mark-
naden med 5 %. 

Investeringar, reparation 
och underhåll
Anläggningens belysningssystem på vägar, 
och campingområden har åtgärdats ge-
nom 30 nya belysningsarmaturer. Planen 

för reparation av stugbeståndet fortsätter 
och fem stugor har fått nya ytskikt, möb-
ler och vitvaror under året.  

Nyheter 
En strategi för ökad trivsel bland säsongs-
campare har tagits fram, vilket bl.a. regle-
rar storlek/byggnation av uteplatser och 
staket. Anläggningen arbetar strategiskt 
med arbetet inför Skid-VM i Falun, med 
bl.a. boende för norska gäster genom pro-
jektet Camp Norway. Prislistan för el-plat-
ser har setts över och antalet priskatagorier 
har utökats. Där har storlek och de mest 
önskade platserna fått ett högre pris, än 
”vanliga” platser. För att underlätta arbetet 
för försäljning och bokningspersonal har 
samtliga platser uppmätts.
Anläggningen fortsätter sitt strategiska ar-
bete för beläggning genom bl.a. boende-
gruppen Bo I Rättvik, och Visit Dalarna. 
Enåbadets camping är också aktiv i arbetet 
med sina partners som Dalhalla, Classic 
Car Week, Rättvik Bowling & Krog, Rätt-
viks Arena och Camp Norway.

Utvecklingsmöjligheter
Arbetet med att utveckla Enåbadets cam-
ping till en självständig anläggning fortsät-
ter. Ett strategiskt arbete läggs i att utveckla 
anläggnings ”själ” och kommunicera den 
mot rätt målgrupp. Här kommunicerar vi 
inte bara mot barnfamiljer. 
Enåbadets camping har potential att ut-
veckla badanläggningen med bland annat 
fler aktiviteter, ökade öppningstider samt 
en utveckling av serveringsutbudet vid ba-
det. En diskussion med Rättviks kommun 
har inletts angående ett förvärv eller ar-
rende av området Hästhagen. Bättre servi-
ceområden för husbilar planeras. Bl.a. ett 
nytt område för tömning av fasta tankar. 
Området vid receptionen (där den gamla 
ladan stod), är under planering. Under det 
kommande året byter anläggningen namn 
till Rättviks Camping. 

SILJANSBADETS CAMPING
Marken där verksamheten bedrivs är 
arrenderad av Rättviks kommun 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, lekområden, 
souvenirbutiker och två restauranger där 
en blir glasseria under sommarsäsongen. 
Förutom temaparksverksamhet bedrivs i 
mindre skala 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 
fokus med 15 000 vinterbesökare inkl 
kvällsevent. 
Av vinterbesökarna är 14 000 dagbesökare 
i parken och ca 1000 av dem är besökare 
via Ryska agenter under kvällstid. Totalt 
kommer det ca 2 500 Ryska besökare un-
der vintersäsongen.

Omsättningen i butik och entré har under 
verksamhetsåret ökat medan serveringsin-
täkterna har minskat något.
Entréintäkterna har trots en tillbakagång 
av antalet besökare ökat p g a att entrén 
höjdes denna sommar.
Anläggningens andra högsäsong infaller 
sommartid och då uppgick antalet besö-
kare till 25 300, vilket var en tillbakagång 
med ca 5 % mot föregående år. Under 
denna säsong träder Tomten tillbaka nå-
got till förmån för de mer sommaranpas-
sade sagokaraktärerna.

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 (1 glasseria)

• 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 kontakt i Lon-
don för att se på resor från England vilket 
Rovaniemi är stora på.

Investeringar, reparation 
och underhåll
Under verksamhetsåret har en hel del 
mindre reparationer och underhåll gjorts 
på anläggningen.

Nyheter
Showen ”Midvinterblot” hade 11-årsjubi-
leum och hade en ”Best of” föreställning. 
Ett stort införsäljningsprogram genom-
fördes inför showen vilket bidrog till att 
det blev 12 utsålda föreställningar, med
totalt 2 500 besökare. 

Händelser under året
Under verksamhetsåret har anläggningen 
ingått en rad nya samarbeten med agenter, 
media, företagare och andra samarbetspar-
ners.
Tomteland har bla medverkat med reklam 
och blivit omnämnd i London på julfes-
tivalen som anordnades av From Sweden 
Productions.
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TÄNNDALEN

- 24 detaljplanerade tomter. 

- 70 översiktsplanerade tomter. 

- 200 hektar mark. 

- 1 hus lämpat för permanentboende. 

- 1 bostadsrätt. 

- 4 restauranger.

- 1 Ski Lodge med 65 lägenheter (där

   bolaget äger 19 %). 

- 1 pistmaskinsgarage. 

- Ett antal värmestugor. 

17 liftar varav 2 stycken 4-stolsliftar.

- 52 nedfarter 

- 32 stycken snökanoner inkluderat

  lansar och fläktar.

- 2 sport- och skidshopar. (endast 1 är

  öppen för tillfället)

- 1 närbutik.

Utvecklingsmöjligheter

Inför kommande säsong tar vi ett nytt 

grepp kring vår barnprodukt med utveck-

ling av Krokskogen.

Fokuseringen på försäljnings- och 

marknadsföringssidan har utvecklats 

och är mer omfattande än tidigare. Ett 

antal kostnadseffektiva säljinsatser har 

genomförts i form av Tänndalens vänner, 

Facebook, partnerserbjudanden, före-

tagsbesök, evenemangs utveckling och en 

försäljningsinriktad hemsida.

Samarbetet med ”Destination Funäsfjäl-

len” forsätter. Ett samarbete med Ica 

Sverige är också i startgroparna.

Verksamhet
Tänndalens skidområde har 17 liftar (va-
rav 2 stolliftar), 52 nedfarter, 4 restaurang-
er, 2 skidbutiker, 1 cafe och 1 närbutik.
Bolagets verksamhet består i att bedriva 
liftverksamhet, boendeförmedling, skid-
skola, skiduthyrning samt sportshop och 
restaurang- och caféverksamhet. 

Tänndalen har en bra säsong bakom sig 
och ökningen kan delvis tillskrivas Ski 
Lodge Tänndalen AB som blev är stort lyft 
för anläggningen samt vårt nya snökanon-
system. Tydligare marknadsföring och fo-
kus 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 96 % av gästerna och de ut-
ländska gästerna stod för 4 % av gästerna, 
varav Norge var den största utländska 
marknaden med 2,5 %.

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 de 2 första byggnader-
na är uppförda.
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 uppgår till 3 mkr 
varav investeringsstöd från Länsstyrelsen
erhållits med 6,7 mkr. Investeringarna av-
ser främst slutförande av nytt snökanon-
system. 

Nyheter 
De stora nyheterna var framförallt vårt nya 
snökanonsystem som gjorde att vi öpp-
nade som 3 anläggning i Sverige och fick 
en väldigt bra försäsong med många trä-
ningsgrupper.  Vår satsning på längd- och 
skotergäster har också slagit väl med bland 
annat längdläger. En annan av årets stora 
nyheter var vår direktbuss från Stockholm. 
I samarbete med Björks buss har vi erbju-
dit direktbuss under lågveckorna vilket 
har resulterat i ett 10-tal bussar.
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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 färjeläget 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 125 000 
gästnätter. Under säsongen ökade Grän-
nastrandens camping omsättningen med 
8,2 %.

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. Under 
säsongen 2014 har man sett resultat av 

arbetet genom en ökad beläggning under 
för- och eftersäsong. 

MORA PARKEN 
- 500 husvagnsplatser varav 273 

elplatser. 

- 60 stugor med självhushåll. 

- 73 hotellrum med 212 bäddar

- 1 restaurang

- 1 bowlinghall

- Livsmedelsbutik

- I sommarrestaurang 

- 3 servicehus.

Verksamhet
Anläggningen är belägen i mitt i Mora 
med ca 2 km av Vasaloppspåret rakt ige-
nom anläggningen. Moraparken AB ingår 
i koncernen från och med 2014-08-01. På 
anläggningen finns ett hotell med 73 rum, 
212 bäddar, 40 stugor och 20 camping-
stugor samt plats för 500 husvagnar, varav 
273 med el. De 40 stugorna har vardera 4 
bäddar alla med dusch och wc och cam-
pingstugorna har varierande bäddantal. 
Campingen har 3 servicehus och ett fan-
tastiskt läge vid Hemulån och Dalälven
samt en minigolfbana, servicebutik och 
en liten servering. Verksamheten bedrivs 
på 36 hektar mark som ägs av bolaget. 
Mora Parken har en huvudbyggnad som 

innehåller en bowlinghall med 10 banor 
och konferensfaciliteter med 9 rum varav 
största rummet tar 450 sittande gäster. 
Anläggningen har en restaurang i huvud-
byggnaden, som serverar dagens lunch, a 
la carte och sköter all konferensmat samt 
nöjestillställningar. Mora Parken är re-
gionalt känd som nöjesarrangör och har 
löpande evenemang som julbordsshower, 
danskvällar och artistuppträdanden. Mora 
Parken har på ett år ca 100 000 gästnätter. 

Utvecklingsmöjligheter
Mora Parken har en unik sammansättning 
och ett geografiskt läge som är fantastiskt. 
Belägen mitt i Vasaloppsland och med 

möjlighet att utöva mer än 10 idrotter 
på gångavstånd från anläggningen ter sig 
utvecklingsmöjligheterna enorma. Idrotts-
profilen skall stärkas och ett ökat fokus på 
försäljning av läger och grupper skall öka 
beläggningen alla månader om året. An-
läggningen är delaktig i projekt för att för-
stärka Mora som cykeldestination, mark-
nadsföring av orten och etablering av en 
konstsnöanläggning.

Campingen kommer att utvecklas och 
profileras som Mora Camping och anslu-
tas till SCR, Svensk Camping. En utveck-
lingsplan för campingen håller på att tas 
fram för att möta morgondagens krav från 
gästerna samt möjliggöra en utbyggnad av 
platser och service. 

Genom att koncernen nu förfogar över ett 
hotell i Siljansregionen ger det större möj-
ligheter att arbeta med bussresor och paket 
kopplat till besök på flera anläggningar.

En full implementation av Mora Parken i 
koncernen kommer att ge stordriftsförde-
lar inom områden som marknadsföring, 
försäljning, IT och administration. 
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Med Grönklittsgruppens rabattkort för aktieägare erhåller du 
en mängd rabatter och förmåner på våra anläggningar. 
Följande rabatter är kopplat till Grönklittsgruppens ägarkort 
säsongen 2014-2015.

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, 
•   Mora Parkens Bowling                      20 %  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 upplevelse-
branschen och driver anläggningarna Orsa 
Camping, Orsa Bowling, Orsa Grönklitt, 
Orsa Rovdjurspark, Siljansbadet Camping 
och Enåbadets Camping. I koncernen ingår 
även anläggningarna Sagolandet Tomteland, 
Tänndalens alpina skidanläggning, Aktivi-
tetscentrum Udden, Grännastrandens cam-
ping och Moraparken.

Bolaget äger också 12,6 % av Grönklittsbo-
städer AB, 25 % av Limbygården AB, 19 % 
av Skilodge Tänndalen AB och 9 % av Gren-
na Hamnbolag AB. Bolaget har varit med 
och bildat Stiftelsen Rovdjurscentrum och 
Designtorg Trä.

Anläggningar
Vintertid omfattar verksamheten på Orsa 
Grönklitt både alpin- och längdskidåk-
ning. Där finns 22 alpina nedfarter, 12 
liftar, 80 km längdskidspår, restauranger, 
butik, skidshop, skidskola och många kring-
aktiviteter för gäster. Vidare finns 3 200 
bäddar i vandrarhem, stugor och lägen-
heter, samt en camping och en betydande 
konferensverksamhet. Orsa Grönklitt har 
en egen mark motsvarande över 500 hektar. 

Dragningskraften till Orsa Rovdjurspark 
medför att boendebeläggningen på Orsa 
Grönklitt är god även sommartid. Utöver 
Rovdjursparken så erbjuder anläggningen 
sommartid ett omfattande aktivitetsutbud 
som riktar sig till en stor internationell publik.

I Orsa Rovdjurspark finns det Brun-
björn, Varg, Lodjur, Järv, Berguv, Sibirisk 
tiger, Kamtjatkabjörn, Kodiakbjörn, Is-
björn, Snöleopard och Persisk Leopard. 
 
Stiftelsen Rovdjurscentrum Designtorg Träs 
storslagna byggnad på 1 400 kvadratmeter 
utgör entrébyggnad till parken. Orsa Rov-
djurspark omfattar ca 325 000 kvadratmeter 
och bygger på stora inhägnade vildmarks-
områden. Det absoluta flertalet av Rovdjur-
sparkens besökare gör sitt besök i parken 
under perioden juni till augusti och anlägg-
ningen är känd för sitt stora utbud av ut-
ställningar, information och lekfullt lärande.

Sagolandet Tomteland vid Gesundaberget i 
Mora består av 20 hektar mark där man hittar 
unika timmerbyggnader, Hälgeland, lekom-
råden, 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 samt 
en andra period under juli till augusti. 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 exploate-
ringsmark och där finns det plats för över 800 
husvagnar varav 600 är elplatser, ett 70-tal stu-
gor, ett vandrarhem, tempererat bad, kilome-
terlång sandstrand, aktivitetscenter, Uddens 
festplats, Strandrestaurangen, Orsa Bowling 
med McGregors sportbar och ett stort aktivi-
tetsutbud. Orsa Camping är öppen året runt 
med fokus sommartid på sol, bad, musik och 
aktiviteter. Vintertid handlar utbudet framfö-
rallt om bowling och skidåkning i Grönklitt.

Siljansbadet Camping i Rättvik har plats för 
600 husvagnar varav 450 är elplatser, 67 stugor, 
butik, souvenirbutik, utarrenderad restaurang 
och olika kringaktiviteter. Dessutom förmed-
lar anläggningen studentlägenheter som un-
der sommartid övergår till turismboende. Sil-
jansbadets Camping är en sommarcamping 
som håller öppet mellan april och oktober.

Enåbadets Camping i Rättvik har plats för 430 
husvagnar varav 250 är elplatser, 81 stugor 
och lägenheter, ett nyrenoverat vandrarhems-
boende, minigolfbana, närbutik och nybyggt 
badhus. Enåbadets Camping drivs året runt.

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

Grännastrandens Camping ligger i di-
rekt anslutning till Gränna Badlagun och 
vid färjeläget 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. Verksam-
heten bedrivs på 7,9 hektar mark som idag 
är tomträtt. Destination 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 17 liftar, 52
nedfarter, fyra restauranger, ett café, två 
skidbutiker och en närbutik. I HLAB ingår 
det detaljplanerad mark för tomtexploate-
ring. I december 2012 invigdes Ski Lodge

 Tänndalen, ett pistnära boende med hög 
standard där den lokala kulturen och hant-
verkstraditionen varit ledstjärna i utform-
ningen, där HLAB är delägare med 19 %.

Aktivitetscentrum Udden Orsa AB består 
av en restaurangfastighet på området i an-
slutning till Orsa Camping. Restaurangen 
är utarrenderad och drivs av en entreprenör.

Moraparken AB ligger ett stenkast från cen-
trum i Mora och består av camping med 
plats för 500 husvagnar varav 273 elplatser, 
60 stugor med självhushåll, ett hotell med 
73 rum, butik, sommarrestaurang, bowling 
med restaurang och konferenslokaler samt 
ortens enda stora scen. Vasaloppsspåret går 
rakt igenom parkens område och det går 
att utöva mer än tio idrotter på gångav-
stånd från anläggningen som drivs året runt. 

Ägarförhållanden
Per bokslutsdagen ägs Grönklittsgruppen AB 
(publ) till 20,9 % av Inlandsinnovation AB, 

till 10,1 % av Rosebo Invest AB, till 8,8 % 
av Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, till 8
% av Mittkapital i Jämtland och Västernorr-
land AB, till 5,7 % av Orsa kommun, till 5,4 
% av Ekonord Invest AB samt till 5,1 % av 
Orsa Besparingsskog. Resterande 36 % ägs av 
ca 400 privatpersoner, företag och organisa-
tioner.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
Moraparken AB förvärvades den 1 augusti 
2014 och förvärvet betalades genom en ny-
emission till Mora kommun som skedde ge-
nom utnyttjande av det bemyndigande om 
nyemission som gavs till styrelsen på årsstäm-
man den 24 januari 2014. 

Även räkenskapsåret 2013/14 blev ett verk-
samhetsår med tillväxt för Grönklittsgrup-
pen AB (publ). Nettoomsättningen ökade för 
elfte året i följd till 177 mkr (172 mkr). Den 
förvärvade anläggningen Moraparken AB har 
under verksamhetsåret ingått med en omsätt-

ning uppgående till 4,9 mkr och står därmed 
för huvuddelen av ökningen. 

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar 
och räntor (EBITDA) uppgår till 36 mkr (20 
mkr) och exklusive tomtförsäljning till 34 
mkr (18 mkr). I föregående års resultat ingick 
av- och nedskrivning av goodwill med 22 
mkr vilket innefattade en extra nedskrivning 
av goodwill med 17 mkr gällande anläggning-
arna Hamrafjällets Lift AB i Tänndalen och 
Tomteland AB. Nedskrivningen följde av en 
värdering av den goodwill som uppstod vid 
förvärven och utvecklingen på anläggning-
arna efter förvärven. Föregående år belastades 
även med engångskostnader för avgående VD 
samt återföring av aktiverade kostnader och 
en förändrad lagervärdering om drygt 4 mkr. 
Resultatet efter finansiella poster ökade till 
5,2 mkr (-30,4 mkr), en förbättring med 35,6 
mkr. Om hänsyn tas till engångsposterna gäl-
lande goodwill och övriga engångskostnader 
uppgick föregående års resultat till -9,8 mkr 

vilket innebär en förbättring av resultatet med 
15 mkr. Förbättringen ligger framför allt på 
kostnadssidan där olika besparingsprogram 
har genomförts under året men även förvär-
vet av Moraparken bidrar till årets positiva 
resultat.
Campinganläggningarna hade även i år en 
bra säsong och sommarturismen runt Siljan 
har utvecklats positivt och antalet gästnätter 
under perioden juni till augusti har ökat med 
10,3 % enligt SCB. Då de bästa högsäsongs-
veckorna var nära fullbokade även föregående 
år ser vi inte samma ökning i omsättningen 
på våra campingar. Totalt ökade camping-
anläggningarna omsättningen med 2 % och 
utmaningen består i att förlänga säsongen. 
Rovdjursparken och Tomteland kunde inte 
dra fördel av det fina vädret på samma sätt, 
något som även andra temaparker kunde 
erfara under de varmaste sommarveckorna. 
Både Tomteland och Rovdjursparken backa- 
de omsättningsmässigt.
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Förvaltningsberättelse

2011/12  

159 727

18 790

356

-12 299

402 080

8 519

150

60,9

neg

neg

2009/10

121 988

22 072

2 002

2 493

361 142

2 108

126

56,2

1,2

1,2

2010/11

159 192

22 550

8 918

-4 758

363 539

20 293

151

55,1

neg

neg

 Nyckeltal

Nettoomsättning, tkr

Rörelseresultat (EBITDA), tkr 

Varav tomtförsäljning i rörelseresultatet, 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.

Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Koncernredovisning
Koncernen består av;
- Moderbolaget Grönklittsgruppen AB (publ).
- Helägda dotterbolaget Tomteland AB 
- Helägda dotterbolaget Hamrafjällets Lift AB 
- Helägda dotterbolaget AB Grännastrandens Camping 
- Helägda dotterbolaget Aktivitetscentrum Udden Orsa AB
- Helägda dotterbolaget Moraparken 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, Aktivitetscentrum Udden Orsa AB förvär-
vades 2013-04-01 och Moraparken AB förvärvades 2014-08-01. 
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

171 328 766

-21 232 384

-2 474 183

147 622 199

147 622 199

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 1 000 tkr har lämnats till Hamrafjällets Lift AB. 

Orsa Camping har en fortsatt bra expone-
ring genom TV-sändningarna från ”Moraeus 
med mera” som har höga tittarsiffror. Gränna 
Camping hade den största ökningen av om-
sättningen och där planeras det för utbygg-
nad av nya elplatser. 

SLAO rapporterade en minskning av antalet 
sålda liftkort i Sverige under 2013/2014 med 
9,1 % vilket inte riktigt avspeglar sig i våra an-
läggningar. Tänndalen ökade liftkortsförsälj-
ningen med 3 % och där finns fortsatt stora 
möjligheter till tillväxt. Grönklitt minskade 
liftkortsförsäljningen med 6 % vilket till stor 
del berodde på den varma jul- och nyårshel-
gen med lite snö i början av säsongen. Den 
del av verksamheten som hör till skidanlägg-
ning och vinterturism hade ingen omsätt-
ningsökning vilket till en del förklarades av 
den sena påsken som innebar att den andra 
påsklovsveckan uteblev.

Inspelningen av två stora TV-produktioner 
har fortsatt även under det här verksamhets-
året vid våra anläggningar i Orsa, ”Moraeus 
med mera” och ”Wild Kids”. Framför allt 
”Moraeus med mera” har satt Orsa på kartan 
som destination och bidragit till att stärka 
varumärket för Grönklittsgruppens camping-
verksamhet. 

En del i tillväxten och utvecklingen i koncer-
nen har varit fortsatta förvärv av markområ-
den så att nya tomtområden kan skapas på 
längre sikt. All tomtförsäljning har de senaste 
åren skett i Grönklitt medan Tänndalen och 
områdena där har haft en svalare marknad. I 
Grönklitt pågår exploatering av ett område 
med 66 nya tomter som blir säljbara under 
den kommande vintern. 

Total investeringsvolym
Den totala investeringsvolymen i koncer-
nen uppgår till 15 953 (33 708) tkr, efter 
avdrag för regionalt utvecklingsbidrag på 7 
410 (3 939) tkr. De största investeringarna 
utgörs av 30 nya elplatser, 16 st ställplatser 
för husbilar, ett totalt omgjort servicehus 
och en ny reningsanläggning med större 
kapacitet för att klara det ökande antalet 
besökare till äventyrsbadet på Orsa Cam-
ping.  

Risker och möjligheter
Världen drabbas regelbundet av ekonomis-
ka kriser och lågkonjunkturer. Erfarenhe-
ten visar att effekterna för Grönklittsgrup-
pen AB (publ) har varit mer begränsade än 
för många företag i andra branscher. Svensk 
turism påverkas av valutans värde. En svag 
kronkurs innebär att vi blir ett billigare tu-
rismland för svenskar som väljer att stanna 
kvar i Sverige och för utländska besökare 
som reser till Sverige medan en stark kron-
kurs kan innebära att turismen i Sverige 
påverkas negativt. Den svaga tillväxten i 
Europa är en fortsatt utmaning men vi ser 
positiva trender från andra länder.

Bolaget driver sex campingar som bedöms 
vara en priseffektiv semesterform. Erfaren-
hetsmässigt minskar omsättningen inom 
konferensverksamheten, genom att kon-
sumtion av exklusiva varor går ner, åter-
hållsamhet med representation och lägre 
inköp av kringaktiviteter, 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 verksam-
heter. Ändrade skatter och avgifter samt 
ändrad lagstiftning kan påverka bolagets 
verksamhet. Placeringar av helgdagar kan 
påverka både positivt och negativt. Allvar-
ligare djursjukdomar i Orsa Rovdjurpark 
kan ha negativa effekter på delar av bolagets 
verksamheter. 

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång
Även i år är antalet ”röda dagar” gynnsamt 
placerade inför de kommande jul- och ny-
årshelgerna och så även påskhelgen som 
infaller tidigare under nästa år. Totalt bok-
ningsläge för alla logianläggningar inför 
vintern 2014/2015 den 9 december är 12 
% bättre än samma tidpunkt föregående år. 

Styrelsen förbereder ett förslag till beslut 
på stämman avseende ytterligare emission 
av aktier i samband med förvärv av företag 
eller affärsutvecklande investeringar på be-
fintliga anläggningar.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verk-
samhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser 
uttag av vatten för tillverkning av konstsnö. 
Den tillståndspliktiga verksamheten mot-
svarar cirka 25 % av bolagets nettoomsätt-
ning.

2012/13  

172 325

19 647

1 621

-30 404

394 610

23 554

159

55,0

neg

neg

2013/14  

177 261

35 532

1 575

5 165

417 329

29 993

159

55,0

2,4

2,2
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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

Rörelsens intäkter m m

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Årets resultat

2013-09-01 2012-09-01
-2014-08-31 -2013-08-31NOT

2014-08-31 2013-08-31TILLGÅNGAR 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
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Varulager m m
Handelsvaror och förnödenheter
Tomter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
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

12 950
3 278

16 228

228 593
71 633
55 550

235
423

356 434

105
3 677

200
3 752
7 734

380 396

8 817
9 567

18 384

8 304
2 868
6 084

17 256

1 293
36 933

417 329

177 261
714

7 684

185 659

-27 416
-56 700
-66  051

-25 774
40

-175 901

 9 758

95
-4 688

5 165

-1 449

3 716

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            

2014-08-31 2013-08-31NOT 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 (50 000) 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 -2014-08-31 -2013-08-31

Rörelseresultat
Avskrivningar
Övriga justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erhållen (+) betald (-) inkomstskatt

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

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

Förändring av checkkredit
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

2013-09-01 2012-09-01

28

44 678
38 559

142 896
3 716

229 849

299
1 549
1 848

1 575
125 862

127 437

14 761
2 461

13 616
8 693

18 664
58 195

417 329

236 979
18 078

9 758
25 857

-1 805
95

-4 688
4 853

34 070

329
9 136

-13 542

29 993

-15 953
1 212
-700

-474

-15 915

-7 270
-

-11 824

-19 094

-5 016
6 309

1 293

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
15 769

-25 095
44 743

480
39

-5 348
-86

14 733

1 564
-59

7 316

23 554

-33 708
440

-200

-596

-34 064

7 225
16 208

-12 524

10 909

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

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Årets förlust

2013-09-01 2012-09-01
-2014-08-31 -2013-08-31NOT

2014-08-31 2013-08-31TILLGÅNGAR 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

107 170
568

5 848
113 586

-18 342
-32 974
-39 485

-16 793

-107 594

5 992

-
310

-3 278
3 024

-5 912
414

-2 474

3 035

136 847
53 202
26 767

235
133

217 184

53 444
300

1 534
55 278

275 497

5 940
2 508
8 448

5 392
46 904

565
372

3 398
56 631

1 051
66 130

341 627

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

6 356
2 349
8 705

8 452
44 734
4 711

359
4 042

62 298

718
71 721

334 608
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Moderbolagets balansräkning                                      Kassaflödesanalys för moderbolaget            

2014-08-31 2013-08-31NOT 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 (50 000 tkr)
                                                Skulder till koncernföretag
   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

29

25

26
27

28

EGET KAPITAL OCH SKULDER -2013-08-31-2014-08-31

Rörelseresultat
Avskrivningar
Övriga justeringar för poster som inte ingår i  
kassaflödet mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erhållen (+)/betald (-) inkomstskatt

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

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

Förändring av checkkredit
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

2013-09-01 2012-09-01

44 678
31 115
75 793

171 329
-21 233
-2 474

147 622

223 415

8 608

1 575
62 000

63 575

6 400
10 339
2 461

14 243
2 936
9 650

46 029

341 627

120 673
53 880

5 992
16 793

-8
310

-3 278
4 146

23 955

257

1 521

-8 000
1 693

19 426

-11 313

-950

-12 263

-2 311
-

-6 400
-1 000
2 881

-6 830

333
718

1 051

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
4 772
4 609
3 061

18 138
46 646

334 608

110 646
16 044

-3 371
17 262

2
32

-3 801
0

10 124

1 275

6 120

-10 000
2 544

10 063

-13 645

-200

-13 845

4 568
5 418

-9 130
-1 120
1 830

-1 566

-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 
Rovdjursparken och Tomteland, hy-
resintäkter vid Orsa Camping, Siljans-
badets Camping, Enåbadets Camping, 
Grännastrandens Camping, Morapar-
ken AB och Aktivitetscentrum Udden 
Orsa AB samt liftkortsförsäljning i 
Orsa Grönklitt och i Hamrafjällets Lift 
AB. Dessutom har koncernen viss bu-
tiksförsäljning och provisionsintäkter 
vid stuguthyrning. Intäkterna redovi-
sas i den period tjänsterna utförs eller 
varorna levereras. Försäljning redovisas 
netto efter moms och rabatter. Tomt-
försäljning klassificeras som nettoom-
sättning. Försäljning av tomter redo-
visas när avtal slutits om försäljning. I 
koncernredovisningen elimineras kon-
cernintern 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                                     10-50
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 bolaget/
koncernen kommer att uppfylla alla 
därmed sammanhängande villkor. Stat-
ligt stöd som hänför sig till förväntade 
kostnader 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. Exploa-
terade 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

Rovdjursparken

Tomteland

Tänndalen

Gränna Camping

Aktivitetscentrum Udden

Moraparken

Tomtförsäljning

Summa

9 689

8 946

23 060

48 885

14 822

12 030

42 656

9 742

214

-

2 281

172 325

Koncernen

-2013-08-31
2012-09-01 

Moderbolaget

9 689

8 946

23 060

48 886

14 822

-

-

-

-

-

2 281

107 684

-2013-08-31
2012-09-01Nettoomsättningen fördelar sig på 

rörelsegrenar enligt följande:

9 648

9 301

23 135

48 859

14 239

11 906

42 208

10 566

527

4 884

1 988

177 261

-2014-08-31
2013-09-01 

9 648

 9 301

23 135

48 859

14 239

-

-

-

-

-

1 988

107 170

-2014-08-31
2013-09-01



                                             I   4 6    I                                                                                                  I   4 7    I                                     

Till styrelsens ledamöter har ersättning utgått med 707 (608) tkr varav 104 (0) tkr till ordföranden Bengt-Erik Lindgren 
och 74 (131) tkr till avgående ordförande Susanne Olofsson samt till Mats Budh 0 (92) tkr. Till vice ordförande Hans-
Göran Olsson med 80 (53) tkr. Till styrelseledamöterna med 67 (66) tkr till Mattias Skoglund, Hans-Eric Johansson och 
Anders Blomquist, 39 (0) tkr till Annika Hofmann, Martin Moraeus, Leif Nilsson, Elisabet Wenzlaff och Arne Bergli, 
samt till avgående ledamöter Charlie Eldh 28 (66) tkr, till Carita Bäcklund 28 (39) tkr och till Jan Lovén 0 (28) tkr. VD 
har uppburit lön, ersättningar och förmåner till ett värde av 909 (40) tkr. 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 2 072 tkr (1 275 tkr). Ersättningar inklusive sociala avgifter och pensionskostnader för denna period, 
totalt 2 072 tkr, kostnadsförs i sin helhet i föregående bokslut 2013-08-31.

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 364 tkr (1 044 tkr)

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader

Koncernen Moderbolaget

-2014-08-31
 2013-09-01

-2013-08-31
2012-09-01

-2014-08-31
2013-09-01

-2013-08-31
2012-09-01

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter

Verkställande direktör

2013/2014 2012/2013

9

1

Antal på
balansdagen

  78 %

100 %

7

1

  71 %

100 %

Varav
män

Antal på 
balansdagen

Varav
män

Not 5 leasingkostnader

Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) uppgår under året till

Summa

Koncernen Moderbolaget

-2014-08-31
 2013-09-01

-2013-08-31
 2012-09-01

-2014-08-31
 2013-09-01

-2013-08-31
2012-09-01

Siljansbadets Camping

Enåbadets Camping

Orsa Camping

Grönklitt

Rovdjursparken

Tomteland

Tänndalen

Gränna Camping

Aktivitetscentrum Udden

Moraparken

Resultat från intresseföretag

Tomtförsäljning

Summa

fortsättning Not 2 nettooMsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar 

Koncernen Moderbolaget

-2014-08-31
2013-09-01

-2013-08-31
 2012-09-01

-2014-08-31
2013-09-01

-2013-08-31
 2012-09-01Rörelseresultatet fördelar sig på  

verksamhetsgrenar enligt följande:

Not 4 ersättning till revisorerna

PWC

Revisionsuppdraget

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Skatterådgivning

Övriga tjänster

Summa

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

-2014-08-31
 2013-09-01

-2013-08-31
2012-09-01

-2014-08-31
  2013-09-01

-2013-08-31
2012-09-01

Ersättning för tjänster till dotterföretag

Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar

Erhållna bidrag

Valutakursvinster

Övriga hyresintäkter

Arrendeintäkter

Provisionsintäkter

Förvärvsresultat

Övrigt

Summa

-2014-08-31
2013-09-01

-2013-08-31
 2012-09-01

Not 3 övriga rörelseintäkter

3 701

3 185

3 331

-1 874

-3 926

-

-

-

-

-

1 575

5 992

 3 701

3 185

3 331

-1 874

-3 926

542

-1 175

1 384

16

2 960

40

1 575

9 759

2 327

131

22

6

1 323

-

-

-

2 039

5 848

-

851

22

6

1 323

959

22

1 010

3 491

7 684

339

20

38

67

464

512

50

40

50

652

1 665

1 665

2 291 

2 291

44

53

97

1 616

27 526

-202

28 940

8 820

2 062

39 822

82

77

159

1 616

48 173

-653

49 136

14 564

3 102

66 802

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

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

-2014-08-31
2013-09-01

-2013-08-31
 2012-09-01
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Goodwill

Negativ goodwill

Nedskrivning av goodwill

Nyttjanderätt och varumärken

Byggnader

Markanläggningar

Djur

Maskiner och inventarier

Summa

Koncernen

-2014-08-31
2013-09-01

-2013-08-31
 2012-09-01

Moderbolaget

-2014-08-31
2013-09-01

-2013-08-31
 2012-09-01

Not 7 Av- OCH NEDskrivNiNgAr Av MATEriELLA OCH iMMATEriELLA TiLLgÅNgAr

Andel i intresseföretagens resultat

Summa

Koncernen

-178

-178

-2014-08-31
2013-09-01

-2013-08-31
 2012-09-01

Not 8 rEsuLTAT frÅN ANDELAr i iNTrEssEförETAg

Not 9 skATT pÅ ÅrETs rEsuLTAT

Skatteeffekt av koncernbidrag

Uppskjuten skatt

Summa

--

2 496

2 496

187

-

187

Koncernen Moderbolaget

-2014-08-31
2013-09-01 

-2013-08-31
2012-09-01

-2014-08-31
2013-09-01

-2013-08-31
 2012-09-01

Not 11 NyTTjANDEräTT OCH vAruMärkEN

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterbolag

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterbolag

- Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Koncernen Moderbolaget

2014-08-31 2013-08-31

800

-

800

-800

-

-800

0

2014-08-31 2013-08-31

Not 10 gOODwiLL

Koncernen Moderbolaget
2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Ingående anskaffningsvärden

Årets förändringar

Nettoanskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets förändringar

- Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets nedskrivning

Utgående ackumulerad nedskrivning

Utgående restvärde

1 214

-

-

4 934

3 492

134

7 018

16 792

2 521

-84

-

30

7 448

4 322

140

11 397

25 774

40

40

414

-

414

-

-1 449

-1 449

12 140

-

12 140

-7 891

-1 214

-9 105

-

-

3 035

50 338

-

50 338

-18 258

-2 521

-20 779

-16 609

-

-16 609

12 950

800

-

800

-800

-

-800

0

4 085

4 050

8 135

-4 048

-780

-30

-4 858

3 277

1 214

-

-

4 766

3 307

135

7 840

17 262

5 034

16 609

20

6 878

3 731

151

12 320

44 743

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

4 085

-

4 085

-4 028

-20

-4 048

37
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Not 13 Markanläggningar

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2014-08-31

2014-08-31

2013-08-31

2013-08-31

2014-08-31

2014-08-31

2013-08-31

2013-08-31

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

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets förändringar

- Genom förvärv av dotterföretag

- Investeringar

- Avgår statligt stöd

- Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets förändringar

- Genom förvärv av dotterföretag

- Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 12 Byggnader och Mark

Koncernen Moderbolaget

2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

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

Ingående ackumulerade nedskrivningar

Genom förvärv av dotterbolag

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Mark

Ingående anskaffningsvärden

- Investeringar

- Genom förvärv av dotterbolag

- Omklassificering från lager, ej exploaterade tomter

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående restvärde byggnader och mark enligt plan

136 490

-

2 573

-

-

1 734

-

140 797

-26 272

-

-4 934

-

-31 206

-

109 591

24 740

2 515

-

27 255

136 846

196 332

62 723

4 472

-384

-

1 734

-

264 877

-49 698

-26 326

-7 448

-83 472

-

-2 800

-2 800

178 605

46 455

2 610

924 

-

47 189

228 594

76 897

3 859

9 558

-6 758

11 430

94 986

-17 245

-1 786

-4 322

-23 353

71 633

68 508

-

3 512

-707

-

71 313

-14 618

-

-

-3 492

-18 110

53 203

89 219

-

3 287

-

-

-

-

92 506

-58 722

-

-

-7 018 

-65 740

26 766

149 503

22 656

6 725

-

-268

-

-2 178

176 438

-92 469

-18 839

1 817

-11 397

-120 888

55 550

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

64 753

-

4 985

-1 235

4

68 507

-11 310

-

-3 307

-14 617

53 890

71 483

207

6 613

-1 350

-56

76 897

-13 481

-33

-3 731

-17 245

59 651

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

-

10 

253 

-

-

1 535

Not 19 övriga finansiElla anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden

Årets förändringar

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

Utgående uppskrivningar/nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Koncernen
2014-08-31 2013-08-31

200

200

-

200

200

200

-

200

Koncernen Moderbolaget
2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets förändring

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

Genom villkorat aktieägartillskott

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående nedskrivningar

Årets förändring

Utgående ackumelerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

300

-

300

-

-

-

-

300

1 535

-

1 535

-

-

-

1 535

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2014-08-31

2014-08-31

2013-08-31

2013-08-31

2014-08-31

2014-08-31

2013-08-31

2013-08-31

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

Not 15 Djur

Not 17 anDElar i intrEssEförEtag

Namn Org nr Säte Kapitalandel Rösträttsandel 

Limbygården AB

Hamra Aktivitets AB

Summa

Namn Antal andelar

Koncernen 
-bokfört värde

2014

300

-

300

1 000

334

Koncernen 
-bokfört värde

2013

Moderbolaget 
-bokfört värde

2014

Moderbolaget 
-bokfört värde

2013

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

556701-0870

556731-8034

Orsa

Tänndalen

25 %

34 %

25 %

34 %

Limbygården AB

Hamra Aktivitets AB

Hamra Aktivitets AB beslutade på stämma 2013-11-28 att ansöka om frivillig likvidation och försattes i konkurs 2014-05-30.

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2014-08-31

2014-08-31

2013-08-31

2013-08-31

2014-08-31

2014-08-31

2013-08-31

2013-08-31

889

 

889

-520

-134

-

-654

235

928

-

928

-553

-140

-

-693

235

1 733

133

-1 733

-

-

133

13 454

258

-1 733

-

-11 556

423

105

-

105

434

-

434

-369

40

-

-329

105

12

1 260

2 099

10

253

9

35

3 678

3 337

475

3 812

-134

-

-134

3 678

Not 17 anDElar i intrEssEförEtag

Not 18 övriga aktiEr och anDElar

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

-

300

103

-38

65

703

-403

300

-

-

-

-

300

837

-403

434

-547

-17

195

-369

65

12

1 260

-

10 

253 

-

-

1 535

12

1 260

1 624

10

253

9

35

3 203

1 535

-

1 535

-

-

-

1 535

2 672

665

3 337

-64

-70

-134

3 203
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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

Koncernen Moderbolaget
2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

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

- Övriga aktier och andelar

För dotterbolags skulder

- Fastighetsinteckningar

Summa ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget
2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

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

2014-08-31 2013-08-31

Not 22 UppsKjUten sKatt

Koncernen

Aktiekapital Bundna
reserver

Fria reserver 
och årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2012-08-31

Konvertering skuldebrev

Förskjutningspost

Årets resultat

Eget kapital 2013-08-31

Nyemission

Överkurs vid nyemission

Kostnad hänförlig till nyemission

Förskjutningspost

Årets resultat

Eget kapital 2014-08-31

43 346

27

-

43 373

1 306

-

-

-

-

44 679

36 814

-2 967

33 847

-

-

-

4 711

-

38 555

164 585

138

2 967

-27 908

139 782

--

7 834

-9

-4 711

3 716

146 612

244 745

165

-

-27 908

217 002

1 306

7 834

-9

-

3 716

228 849

Förutbetald leasing

Driftbidrag simbadet

Investeringsstöd

Övriga upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader

Summa

Not 20 förUtbetalda Kostnader och UpplUpna intäKter

Koncernen Moderbolaget
2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

1 010

374

-

1 098

915

3 397

1 010

374

-

2 857

1 843

6 084

2 779

2 262

197

136

5 374

3 825

3 825

1 549

1 385

855 

1 615

187

1 182

-

4 425

9 649

3 644

1 921

3 108

283

1 183

376

8 149

18 664

85 000

24 000

-

-

-

513

1 260

9 900

120 673

180 323

49 020

-

5 500

363

513

1 260

-

236 979

Not 21 eget Kapital i Koncernen

Företaget har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning enligt följande:
 
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 0,2 % ränta. 

I koncernen förfaller 68,5 (60,3) mkr av de långfristiga skulderna till betalning senare än fem år efter balansdagen och i 
moderbolaget förfaller 36,4 (42,8) mkr till betalning senare än fem år efter balansdagen.

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

2 228

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



                                             I   5 6    I                                                                                                  I   5 7    I                                     

Nedskrivning av aktier i Hamrafjällets Lift AB

Nedskrivning av aktier i Tomteland AB

Summa

2013-09-01
-2014-08-31

2012-09-01
-2013-08-31

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Inköp (%)

Försäljning (%)

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Moder-
bolaget har en koncernkredit uppgående till 50 mkr, varav moderbolaget utnyttjar 2,5 (4,8) mkr.

-

2

2013/14 2012/13

Uppgifter om dotterföretag
Moderföretaget Grönklittsgruppen AB 
(publ) har fem helägda dotterföretag, 
Tomteland AB, Hamrafjällets Lift AB, 
AB Grännastrandens Camping,
Aktivitetscentrum Udden Orsa AB 
och Moraparken 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
Moraparken AB, 556528-3628 säte Orsa

Summa

100

100

100

100

100

1 750

24 000

2 000

5 000

914

4 000

21 154

602

17 598

10 090

53 444

100

100

100

100

100

Antal aktier Bokfört värde 
2014-08-31

Bokfört värde 
2013-08-31

Ingående anskaffningsvärde

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

Lämnat aktieägartillskott Tomteland AB, org nr: 556598-3383

Förvärv av Aktivitetscentrum Udden Orsa AB, 556725-5756

Förvärv av Moraparken AB, org nr: 556528-3628

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade nedskrivningar

Årets nedskrivning Hamrafjällets Lift AB

Årets nedskrivning Tomteland AB

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående restvärde

2014-08-31 2013-08-31
Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 27 ansvarsförbindelser

Eventualförpliktelser

Avsättningar som inte upptagits bland skulderna

Borgen till förmån för dotterföretag

Erhållna stöd med villkorlig återbetalningsskyldighet

Summa ansvarsförbindelser

Not 28 förvärv aTT doTTerföreTaG

Koncernen Moderbolaget
2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

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

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Varulager

Övriga omsättningstillgångar

Kassa bank

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Total köpeskilling

Kassa vid förvärvet

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

Påverkan på koncernens likvida medel

Moderbolag

-2014-08-31
2013-09-01

-2013-08-31
 2012-09-01

-

45 255

8 625

53 880

1 800

-

16 278

18 078

950

9 140

-

10 090

-1 010

3 270

40 547

1 285

326

7 661

250

-34 400

-7 839

10 090

-250

-9 140

700

-

1

-
-

0

67 354

5 000

3 000

10 090

85 444

-32 000

-

-

-32 000

53 444

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

2013-09-01
-2014-08-31

2012-09-01
-2013-08-31

Moderbolaget

-5 912

-

-5 912

Not 31 bokslUTsdisposiTioner

Under året förvärvades Moraparken AB och ingår som helägt dotterföretag i koncernens bokslut enligt förvärvs-
metoden. I bokslutet per 2014-08-31 har den totala investeringen beräknats till 10 090 tkr. 
Föregående år förvärvades Aktivitetscentrum Udden Orsa AB där investeringen beräknades till 375 tkr.

-

3 905

12 139

16 044

-

-

15 769

15 769

200

-

175

375

-418

-

5 077

298

-

44

-

-3 400

-1 226

375

-

-175

200

-29 000

-3 000

-32 000

4 384

654

5 038

1 000

16 154

602

17 598

35 354

56 752

10 000

- 

602

67 354

-29 000

-3 000

-32 000

35 354
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Not 34 Obeskattade reserver

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

Summa

2014-08-31 2013-08-31

Utöver den skattekostnad som bolaget redovisat i årets resultaträkning finns en ej redovisad skatt som avser uppskjuten 
skatt på obeskattade reserver 1 894 tkr (593 tkr). Den gällande skattesatsen är 22 % (22 %). 

Not 33 Förändring av eget kapital i mOderbOlaget

Eget kapital 2012-08-31

Konvertering av skuldebrev

Lämnade koncernbidrag

Erhållna koncernbidrag

Skatteeffekt av koncernbidrag

Årets resultat

Eget kapital 2013-08-31

Nyemisson

Överkurs vid nyemission

Kostnader hänförliga till nyemission

Lämnade koncernbidrag

Erhållna koncernbidrag

Skatteeffekt av koncernbidrag

Årets resultat

Eget kapital 2014-08-31

31 115

-

-

-

-

-

31 115

-

-

-

-

-

-

31 115

163 364

138

-

-

-

-

163 502

-

7 834

-8

-

-

-

171 328

10 692

-

-1 120

1 830

-186

-33 915

-22 699

-

-

-

-1 000

2 881

-414

-2 474

-23 706

248 517

165

-1 120

1 830

-186

-33 915

215 291

1 306

7 834

-8

-1 000

2 881

-414

-2 474

223 416

43 346

27

-

-

-

-

43 373

1 306

-

-

-

-

-

44 679

Aktiekapital Reservfond Överkursfond Övrigt fritt 
eget kapital

Summa eget 
kapital

Aktiekapitalet består av 4.467.834 (4.337.262) st aktier med kvotvärde 10 (10) kronor.

Moderbolaget

Grönklittsgruppen Aktiebolag (publ)
556098-7462

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2015-01-23 för fastställelse.

Orsa ______-___-___

Bengt-Erik Lindgren, ordförande                 Anders Blomquist
     

Arne Bergli      Hans-Göran Olsson

Hans-Erik Johansson                                                           Mattias Skoglund 

                               
Leif Nilsson                                                                         Annika Hofmann

Elisabet Wenzlaff                                                                  Mark Baljeu                                                                                                                  
        Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Hvittfeldt 
Auktoriserad revisor

8 608

8 608

Not 35 övriga lÅngFristiga FOrdringar

Ingående anskaffningsvärden

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan

2014-08-31 2013-08-31
Koncernen

-

3 752

3 752

3 752

2 696

2 696

-

-

-

Not 36 negativ gOOdWill

Ingående anskaffningsvärden

Genom förvärv

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

2014-08-31 2013-08-31
Koncernen

418

-

418

418

-35

-84

-119

299

-

418

418

-

-35

-35

383
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Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Grönklittsgruppen AB (publ) för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-
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 up-
prätta 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 felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför re-
visionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncern-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, 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 koncern-
redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskning-
såtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kon-
troll. 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 ändamåls-
enliga 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 2014 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 2013-09-01 - 2014-
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 ändamåls-
enliga 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      
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Hvittfeldt 
Auktoriserad revisor

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

Ledning
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,
Enåbadet och Orsa Grönklitt                                                     
Född:   1958, Anställd:  2007, Aktier:  - 
Konvertibler:  -

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

Bengt-Erik Lindgren, Ordförande, Född: 1950
Invald:  2014
Aktier:  933 765 via Inlandsinnovation 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

Arne Bergli, Ledamot, Född: 1959
Invald:   2014
Aktier:  63 005 via Arke Invest AB

Annika Hofmann, Ledamot, Född: 1959
Invald:   2014
Aktier:  0

Hans-Eric Johansson, Ledamot, Född: 1944
Invald:   2011
Aktier:   452 880 via Rosebo Invest AB

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

Elisabet Wenzlaff, Ledamot, Född: 1955
Invald:   2014
Aktier:  0

Martin Moraeus, Suppleant, Född: 1979
Invald:   2014
Aktier:  288 000 via Orsa Besparingsskog

Mark Baljeu, VD                                                     
Född:   1976, Anställd:  2013, Aktier: 400
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


