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ÅRET SOM GÅTT



Grönklittsgruppen i siffror

960 anställda 2019/2020 
1 200 anställda 2018/2019

Camping
Campingplatser: 4 300 st
Stugor/hotellrum: 753 st

Skidor/outdoor
Bäddar: Ca 3 700 st
Backar: 76 st
Liftar: 29 st
Längdspår: 130 km i Orsa Grönklitt
400 km tillgängligt i Funäsfjällen genom Nordic Ski

Beläggning skidor jul-påsk:
Orsa Grönklitt 85 % (75 % 2018/2019)     
Tänndalen 74 % (54 % 2018/2019)  

Av årets intäkter exkl. fastighetsförsäljningar



INTÄKTER



• Vi öppnar våra destinationer med fokus på 
trygghet

• Inför en rad försiktighetsåtgärder

• Förhåller oss till riktlinjer som tas fram av 
myndigheter och branschorganisationer

• Åtgärdsplaner följs noga på varje destination

• Samrådsmöten med myndigheter och 
kommuner 

• Vi tar ett ansvar i varje ort vi är verksamma

CORONASÄKRA VÅRA 
DESTINATIONER



FRAMÅT





Sammanfattning över året 2019/2020
• Var på väg mot ett rekordår när covid19 slog till i mars 2020 och vintersäsongen var över innan påsk

• Covid19 har påverkat framförallt Campingverksamheten kraftigt. Dock något mindre än befarat i våren 2020

• Försäkringsersättningen på 15,4 Mkr för branden i Sunne Sommarland har påverkat intäkterna

• Positiv utveckling för sommarprodukten i Grönklitt och Tänndalen. Intäktsökning med 100 % i juli (4 till 8 Mkr)

• Väsentligt ökad försäljning av Brf och tomter bidrar med ett bra resultattillskott

• Införandet av IFRS16 påverkar EBITDA positivt med c:a 12 Mkr och ökar balansomslutningen med c:a 30 Mkr

• Statliga bidrag för påverkan av covid19 har erhållits med 7,2 Mkr

• Ny finansiering för säkerställande av likviditeten upptogs i maj på totalt c:a 60 Mkr. Amortering maj 2021

• Not att föregående år 2018/19 var ett förlängt räkenskapsår till 14 månader



Intäkter GGAB-koncern 2019/20

• Två ”extra” månader påverkar intäkterna 
18/19 med c:a 30 Mkr

• Jämförbara perioder har intäkterna minskat 
med -14 Mkr (-4 %)

• Av årets intäkter exkl fastighetsförsäljningar 
kommer 43 % (54 %) från Camping och 57 % 
(46 %) från Skidor/Outdoor

• Covid19-påverkan framförallt på Camping

• Väsentligt ökad intäkt från fastighets-
försäljningen i år 37 MKr (9 Mkr)

• Försäkringsintäkt för branden i Sunne 
Sommarland 15,4 Mkr

• Bolaget bedömer att covid19-effekt på 
intäkterna uppgår till c:a -75 Mkr eller -20 %



Intäkter från fastighetsförsäljning GGAB-koncern 2019/20

• Fastighetsförsäljningen utgörs i 
huvudsak av Brf:er (18 st) 
Grönklittstoppen samt exploaterade 
tomter (3 st) Råtjärnsberget i Grönklitt

• Speciellt viktigt ett år som detta och 
ger ett bra resultattillskott

• Strategiskt viktigt att öka boende och 
då med så kallade varma bäddar



Resultat EBIT GGAB-koncern 2019/20

• Två ”extra” månader (lågsäsong) 
påverkar EBITA 18/19 med c:a -22 Mkr

• Redovisning enligt IFRS16 infördes 
under året och ökar avskrivningar, men 
ingen netto-effekt på EBITA-nivå

• Resultat från fastighetsförsäljningen 
uppgår till drygt 28 Mkr

• Väsentligt lägre kostnadsbild 19/20

• Statliga bidrag för covid19 uppgår till 7 
Mkr 

• Bolaget bedömer att resultateffekten 
av covid19 uppgår till c:a -30 Mkr



Kassaflöde löpande verksamhet GGAB-koncern 2019/20

• Kassaflödet 18/19 har påverkats 
negativt att de två ”extra” månaderna

• Förbättringen kommer från förbättrat 
resultat, men i huvudsak 
rörelsekapitalförändringen

• I rörelsekapitalförändringen bidrar 
anstånd med skatter och sociala 
avgifter med 20 Mkr. Återbetalning maj 
2021

• Även en ökning av förskott från kunder 
bidrar positivt



Investeringsvolym GGAB-koncern 2019/20

• De största investeringarna och i 
huvudsak bidragande till ökningen är:

• Förvärvet av Ekerum Camping på 
Öland

• Återuppbyggnad Sunne Sommarland
• Nytt boende Ekerum (21 st Villavagnar)

och Orsa Camping (5 st Strandhus)
• Renovering lift Tänndalen
• Tillsammans utgör de 43 Mkr

• Under året har också en exploatering 
av 31 tomter i Orsa Grönklitt 
genomförts. Bokförs som lager, 12 Mkr



Finansiering / Nettoskuld GGAB-koncern 2019/20 (exkl leasingskulder IFRS16)

• Nettoskulden har under året sjunkit 
med 16 Mkr

• Upptagen finansiering på 60 Mkr i 
början av covid19 har inte behövt 
nyttjats i verksamheten utan finns till 
största del som likvida medel

• Låneskulden har också minskat utifrån 
avyttring av Brf:er

• Likvida medel uppgår till 50 Mkr plus 
outnyttjad checkkredit på 50 Mkr



Balansomslutning och Soliditet GGAB-koncern 2019/20

• Soliditeten på 47 % är i stort på samma 
nivå som senaste åren

• Ökning av balansomslutningen med 
drygt 100 Mkr

• Anläggningstillgångar – IFRS16 och 
ökad investeringsvolym

• Likvida medel



Mycket bra start på verksamhetsåret 2020/21

Intäkter

• Starten på året var mild och lite snöfattig, men under andra 
halvan december och januari kom kylan och snön

• Totala intäkter ökar +10 % och rekordhöga liftkortsintäkter, 
+30 % 

• Förväntat fortsatt tuffare på konferens- och restaurangsidan 
där tappat mot föregående år är 50-60 % 

• Fortsatt bra försäljning av Brf och tomter i Orsa Grönklitt. 
Sista Brf:en tillträdes i mitten av februari

Resultat EBIT

• EBIT för kvartal 1 uppgår till 5,6 Mkr jämfört med en förlust 
på -5,5 Mkr föregående år

• Resultatförbättringen kommer i huvudsak från lägre 
kostnadsnivå samt Brf och tomtförsäljningen  

Nettoskuld

• Nettoskulden har minskat 49 Mkr till 137 Mkr per 31 januari 
jämfört med 31 oktober 2020
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