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VD har ordet

Tolfte året i följd med tillväxt
…och ambitionen är att fortsätta på den inslagna vägen! Företaget har 
under året vuxit organiskt och genom att förra årets förvärv nu gett full 
effekt. Glädjande är att Mora Parken trots omstruktureringar levererar en 
fin ökning av omsättning och resultat. Ett kvitto på vårt arbete och en god 
grund för kommande år. Det är en mycket fin anläggning som har en stor 
utvecklingspotential. 

Förra årets trendbrott i resultat fortsätter och vi visar positiva siffror även i år. 
Ökningen är bra med tanke på var resultatet var för två år sedan men vi har en 
bra bit kvar till vår målsättning. 

Verksamheterna har under året gynnats av ett flertal faktorer, ett fortsatt 
starkt besöksantal till Siljansområdet, en gynnsam kalendereffekt vid jul, nyår 
och påsk samt en fortsatt stark campingtrend som står stabilt trots lite sämre 
sommarväder. Verksamheterna har påverkats negativt av en svårare inledning 
på vintern med begränsad snötillgång vid jul och nyår samt en regnig och 
kall sommar. Temaparkerna har gynnats av ett mer varierat väder under 
högsäsongen och den fina sensommaren har förlängt säsongen något för vår 
campingsektor. 

Våra norska gäster eftersöker i huvudsak sol och bad och en sommar med 
lite sämre väder märker vi av ett minskat gästantal från vårt västra grannland. 
Satsningen på den holländska marknaden ger nu bra effekt med tusentals 
holländare som under sommaren hittat till Orsa Grönklitt.

Trender
SLAO rapporterade en ökning av SkiPassomsättningen i Sverige under 
2014/2015 med 12,8 %. Våra anläggningar ökade också men i lite olika 
omfattning, Orsa Grönklitt ökade 16 %, något mer än riksgenomsnittet, 
Tänndalen ökade något mindre än riksgenomsnittet +6,5 %. Tänndalen hade en 
snöfattig säsongsinledning som höll i sig över jul och nyår, och tuff konkurrens 
utav Funäsdalens nya gondolbana. Orsa Grönklitts ökning härleds till fler alpina 
gäster under vecka 8–9 när skid-VM flyttade Vasaloppet en vecka framåt. 

Rapporterna som når oss kring campingbranschen som helhet är att den 
fortsätter växa även i år. Slutgiltiga siffror kommer först i april men SCB:s siffror 
för campingnätterna i Siljanskommunerna visar på en ökning om 2 %.  

Omsättning
Koncernens nettoomsättning för verksamhetsåret visade en ökning om 24 % 
jämfört med föregående år och uppgår till 219 mnkr (177 mnkr). Resultatet före 
av- och nedskrivningar och räntor (EBITDA) uppgår till 40 mnkr (36 mnkr). 

Resultat
Årets resultat före skatt uppgick till 9,2 mnkr (5,2 mnkr), en fortsatt positivt 
trend och det är flera verksamheter som bidrar till utvecklingen. 

Koncernens positiva resultat hänförs till ökat fokus på försäljning, prissättning 
och utveckling av kunderbjudandet. Verksamhetsmässigt har Tänndalen och 
Orsa Rovdjurspark bidragit med negativa nettoresultat. Rovdjursparken har 
under året förbättrat sitt resultat genom ökad omsättning och minskade 
kostnader och närmar sig ett nollresultat medan Tänndalen fortfarande 
kämpar med att återfå sin marknadsposition i en hård konkurrens. Koncernens 
åretrunt öppna destinationer Orsa Grönklitt och Mora Parken visar den största 
ökningen av nettoresultat. 

I budgetprocessen inför verksamhetsåret 2015/2016 har fortsatt fokus legat på 
att skapa anläggningsspecifika budgetdirektiv. Med syfte att bättre tillvarata 
respektive anläggnings unika möjligheter till utveckling och tillväxt samt skapa 
delaktighet hos ledning och personal på respektive anläggning. 

Den koncerngemensamma försäljningsavdelningen arbetar tätt ihop med 
marknadsavdelningen för att veckovis följa försäljningsutvecklingen och 
justera marknadsinvesteringar. 

Tillväxt och resultat det kommande året skall komma från organisk tillväxt med 
fokus på försäljning och merförsäljning samt fortsatt kostnadskontroll och 
effektiviseringar. 

Vi ser ett ökat intresse för tomter i Orsa Grönklitt och under året 2014/2015 
har resterande lager av tomter tagit slut och marknaden inväntar nya tomter. 
I Tänndalen finns säljbara tomter i lager, men marknaden har varit sval i den 
delen av fjällvärlden även i år.  

Investeringar 
Under verksamhetsåret har koncernen genomfört flera investeringar där 
exploateringen av ett nytt tomtområde i Orsa Grönklitt är det största. Totalt 
etableras 66 tomter att försälja och i den första etappen byggs 19 tomter 
redo att säljas under hösten 2015. Investeringar i Mora Camping, en del av 
Mora Parken, har skett genom renoverade och utbyggda servicehus och en 
äventyrsminigolf. 

Tv-exponering 
Under verksamhetsåret har återigen Moraeus med mera spelats in vid Orsa 
Camping. Beslut om inspelning kom sent och tidigarelades också till slutet av 
början av juni vilket gav väderutmaningar för personal och gäster. Programmet 
sänds hösten/vintern 2015 och mediavärdet av exponeringen är mycket 
värdefull för företaget. 

Bokningsläge inför vintern 2015/2016
Under vintern som just nu pågår ligger de röda dagarna bra placerade för de 
som vill åka skidor under jul-, nyårs- och trettondagshelgerna och ger en extra 
vecka, 53. Påsken 2016 är fördelaktigt placerad när den ligger i slutet av mars 
och minnet av en fin och snörik påsk 2015 lockar fler till våra skidanläggningar. 
Den 6 december visade det totala bokningsläget för alla logianläggningar inför 
vintern 2015/2016 en ökning med 11 % jämfört med föregående år. 

Några ord om framtiden
Vi är i en spännande fas av bolagets utveckling, vi visar positiva siffror, vi har 
en tydlig strategi för framtiden och jag ser framtiden an med stor tillförsikt. 
Visst är vi i en väderkänslig bransch och klimatförändringar kan påverka vår 
verksamhet på kort och lång sikt, positivt och negativt. 

Orsa Grönklitt genomgår under hösten en stor förändring med ett flertal stora 
investeringar där byggnation av en sittlift är efterlängtat. Vi ser med spänning 
fram emot vad kunderna kommer att tycka. 



Verksamhetsberättelse sida 9sida 8 VD har ordet

På två av koncernens anläggningar har det under hösten 2015 med öppna 
armar tagits emot asylsökande för en kortare period. Med tanke på den 
utveckling som är i omvärlden och i Sverige har vi känt att vi måste bidra med 
vad vi kan, utan att prioritera ned våra ordinarie gäster. Det är och har varit en 
vitaliserande process för vårt företag. 

Det finns fortsatt ett par verksamheter där vi kämpar med lönsamhet och 
struktur men vi ser ljuset i tunneln. 

Strategin för koncernen pekar tydligt ut riktningen mot de två 
huvudaffärsområdena, skidor och camping där vi skall utveckla våra 
skidanläggningar med fokus på kombinationsprodukten alpint och längd 
samt fortsätta en expansion inom camping. Under året har en affärsplan för 
camping och campingkonceptet Campingpärlor tagits fram. Målsättningen 
är att förvärva fler anläggningar på väg mot vår målsättning att 2018 omsätta 
200 mnkr inom campingdelen. Det är ett mycket spännande företag vi har och 
vi tar varje dag steg i rätt riktning mot våra mål.

Jag vill tacka alla våra gäster, partners, ägare och medarbetare för det 
verksamhetsår som är till ända. Tillsammans har vi tagit många steg framåt 
och vi ser fram emot att fortsätta utveckla företaget, anläggningarna, 
kunderbjudanden och gästservicen. Ser fram emot att träffa dig i spåret, 
backen, parken, badet, campingen eller på någon av alla de aktiviteter vi 
erbjuder det kommande året. 

Mark Baljeu
VD/koncernchef 
Grönklittsgruppen AB (publ)

Orsa den 1/12 2015

Inledning

Kort om Grönklittsgruppen

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

Verksamhet och organisation
Grönklittsgruppen AB (publ) ägs idag av cirka 400 ägare varav de största ägarna 
är Inlandsinnovation, Rosebo Invest AB och Byggnadsingenjör Nils Skoglund 
AB. Övriga aktier ägs av olika företag och privatpersoner i och utanför regionen. 
Företaget är ett av Sveriges största turistföretag och driver verksamhet året 
runt. Våra viktigaste verksamheter är temaparker, campingar och skidåkning.

Nyckelår i Grönklittsgruppens historia
1932 Turistföreningen startar Orsa Camping. 

1965 Kommunägda Fritidsbolaget bildas. 

1986 Orsa Björnpark öppnar. 

2005 Orsa Grönklitt AB privatiseras. 

2007 Siljansbadets Camping i Rättvik förvärvas.

2008 Enåbadets Camping i Rättvik samt  
 Sagolandet Tomteland i Mora förvärvas. 

2009 Orsa Bowling förvärvas. 

2010 Tänndalens skidområde förvärvas.

2011 Orsa Grönklitt byter namn till Grönklittsgruppen.

2012 Grännastrandens Camping förvärvas. 

2014  Mora Parken förvärvas.

2015 Svenska Campingpärlor lanseras.

Visste du att? 
Bolagets historia sträcker sig 
faktiskt så långt tillbaka som till 
slutet av 1800-talet.

Nyckeltal 2014/15 2013/14 2012/13  2011/12  2010/11

Nettoomsättning 219 364 177 261 172 325 159 727 159 192

Rörelseresultat (EBITDA) 40 294 35 532 19 647 18 790 22 550

Varav tomtförsäljning i rörelseresultat 1 218 1 575 1 621 356 8 918

Resultat efter finansiella poster 9 190 5 165 -30 404 -12 299 -4 758

Balansomslutning 407 812 417 329 394 610 402 080 363 539

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 714 29 993 23 554 8 519 20 293

Antal anställda 181 159 159 150 151

Soliditet % 58,0 55,0 55,0 60,9 55,1

Avkastning på totalt kapital % 3,2 2,4 neg neg neg

Avkastning på eget kapital % 5,6 4,3 neg neg neg

Resultat per aktie 1,45 0,83 neg neg neg
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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 turistanläggningar som värnar och utvecklar 
hållbarheten 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 utveckling av vårt 
miljöarbete. 

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

Verksamhetsårets hållbarhetsarbete 
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och har under 
det senaste verksamhetsåret drivit ett medvetet 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, Inlandsinnovation, har en 
hållbarhetsgenomgång skett med ledningsgruppen där vi behandlat 
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 installeras som anpassats utifrån användning 
och besöksfrekvens på bolagets anläggningar. Värmepumpar alternativt 
fjärrvärme installeras i första hand.

• Använda miljövänligt byggmaterial vid nybyggen och ombyggnatiner. 

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

• För att reducera vattenmängden byts succesivt duschmunstycken och VVS 
armaturer 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 transportrelaterade utsläpp. 

• Vid anläggningen i Tänndalen finns ett väl fungerande transport system i 
hela destinationen Funäsfjällen med den lokala skidbussen.

Socialt arbete och samhällsansvar
Som en växande organisation och som ett företag i en bransch med tydligt 
människofokus är det viktigt att ta sitt ansvar, inte bara för miljön utan även för 
individer och samhället vi lever i. Grönklittsgruppen arbetar både internt och 
externt med social hållbarhet. Internt ser vi exempelvis till flera olika faktorer 
för att kunna göra så bra och jämlika rekryteringar som möjligt, samtidigt som 
vi har en jämställdhetskommitté som aktivt arbetar för koncernens anställda. 

Grönklittsgruppen finner det också självklart att vi som kan och har resurser 
hjälper människor i nöd. Sverige befinner sig i den största flyktingkrisen sedan 
andra världskriget och ledningen ser det om en humanitär insats där vi vill göra 
vad vi kan. 

Bevarandearbete rovdjur
Orsa Rovdjurspark medverkar tillsammans 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 bevarandeorganisationerna, Projekt Berguv Nord, ALTA, Polar Bear 
International. Under sommaren 2015 har panten från alla burkar gått till 
bevarandeprojekten. 

Alla dessa medel bidrar till en ökad kunskap, information och utbildning 
samt forskning kring de hotade arterna berguv, tiger, leopard och isbjörn. 
I vår souvenirbutik kan man dessutom köpa souvenirer till förmån för 
organisationen Snow Leopard Trust. Förutom detta deltar Rovdjursparken även 
i fem olika internationella bevarandeprojekt som koordineras av vår Europeiska 
moderorganisation EAZA, samt att vi bedriver forskning i parken i samarbete 
med Skandinaviska Björnprojektet.



Verksamhetsberättelse sida 13sida 12 Inledning

Marknadsföring/försäljning

Uppdrag och mål
Marknads- och försäljningsenheternas övergripande mål är att säkerställa 
tillväxten inom koncernens olika affärsområden: skidor, camping och 
temaparker. Det sker främst genom att öka beläggningsgraden på egna 
och förmedlade bäddar, husvagnsplatser samt maximera försäljningen av 
koncernens egna produkter och tjänster såsom SkiPass, skidhyra, skidskola, 
entrébiljetter och konferenser.

Varumärkespositionering
Koncernens varumärken består av respektive anläggnings varumärke som 
också är avsändare gentemot marknaden, researrangörer och agenter. 
Koncernens varumärken används i kommunikation som berör gemensamma 
frågor. Varje anläggnings varumärke bygger på de värderingar, kännetecken 
och värdeord som vi valt att stå för, arbeta med och erbjuda våra kunder. Vår 
värdegrund kännetecknar Grönklittgruppens sätt att arbeta.

Marknader
Koncernen verkar inom branschen turism- och besöksnäring, som beräknas 
vara världens snabbast växande bransch. Den svenska regeringens tillväxtmål 
för branschen är satt till 100 %, vad avser omsättning fram till år 2020, och 
sysselsättningen beräknas öka med 63 % under samma period.

Sverige räknas som den största marknaden inom koncernens affärsområden. 
Prioriterade utländska marknader är Nederländerna, Norge, Danmark 
och Tyskland. För våra utländska huvudmarknader har vi byggt upp ett 
återförsäljarnät som kontinuerligt utvecklas.

Målgrupper
Koncernen har en tydlig familjeprofil på samtliga anläggningar där 
barnfamiljen är den viktigaste målgruppen. Genomsnittsfamiljen 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. Grönklittsgruppen ser det som sannolikt att denna utveckling 
fortsätter även i framtiden.

Marknads- och försäljningsstrategier
Grönklittsgruppen ska erbjuda minnesvärda helhetsupplevelser. Koncernen har 
målsättningen att lyfta fram det unika med varje anläggning och ge gästerna 
ett brett utbud av produkter.

Kostnadseffektiva val av exponering
På den svenska marknaden har koncernen målsättningen att arbeta med 
kreativa och kostnadseffektiva lösningar med stor exponeringspotential i 
förhållande till kostnad. Fokus på kostnadseffektivitet genom distribution via 
anläggningarnas respektive webbsidor samt digitala kanaler prioriteras.

Hemsidan – vår viktigaste säljkanal
Varje anläggnings hemsida utvecklas i syfte 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 tillsammans med olika digitala kanaler 
är ett strategiskt prioriterat område under 2015/2016. 

Grupp- och konferensverksamhet
Grupp- och konferensverksamheten startade som ett eget affärsområde för 
tio år sedan. Från en relativt liten volym har denna verksamhet vuxit snabbt. 
Tack vare de senaste årens satsningar på konferenslokaler, nya aktiviteter och 
konferensanpassat boende har koncernen goda förhoppningar 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 företags-
marknaderna. Grönklittsgruppen erbjuder alltid en lösning till gästen, som 
inkluderar boende, resa, mat, underhållning, aktiviteter samt lärande och 
utbildning.

Partners – tillsammans är vi ännu starkare
Grönklittsgruppen har utökat antalet marknadsföringspartners som innebär 
större täckning av erbjudanden och utskick. I dagsläget har vi ett antal större 
avtal och förhandling pågår med ytterligare företag. Koncernen är delaktig 
i EU-projektet Visit Dalarna där Grönklittsgruppen är representerad i både 
styrgrupp och marknadsföringsgrupp. Syftet med projektet är att stärka 
Dalarnas profil utomlands. Grönklittsgruppen är också delaktig i Destination 
Funäsfjällen och Siljan Turism genom att bidra med styrning och medel som 
stärker marknadsföringsinsatserna.

Försäljningskanaler
Koncernens försäljning sker via hemsidan, callcenter, återförsäljare (agenter) 
samt direkt på anläggningarna. Antalet besökare på anläggningarnas 
hemsidor ökar – enkelhet, tydlighet och tillgänglighet är ledord för koncernens 
onlinebokning. Hemsidan används också interaktivt för sociala medier och 
nyhetsbrev. Andel bokningar via koncernens hemsidor inklusive logi uppgick 
till 62 % under säsongen 2014/2015.

Koncernen arbetar aktivt med att öka merförsäljningen av produkter genom 
olika kanaler. Exempelvis sker kontinuerliga utskick till befintliga gäster och 
kundregister med riktade erbjudanden. Grönklittsgruppen har också en uttalad 
strategi för cross selling där alla koncernens anläggningar exponeras mot 
befintliga gäster på plats, gemensamma broschyrer och tidningar, försäljning 
av paketresor, flerparksentréer och en gemensam försäljningsorganisation.

PR
Koncernen har ökat PR-insatserna under de senaste åren och tillsammans med 
produktionsbolag har ett antal rikstäckande TV-produktioner genomförts. 
Koncernen har kontinuerlig kontakt med massmedia via pressreleaser, 
personliga kontakter och pressresor.

Orsa Grönklitts nya  
grafiska profil (nedan).

Skapad av byrån United Power.
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Verksamhet

Grönklittsgruppen har totalt nio olika anläggningar inom tre 
huvudsakliga verksamhetsområden: skidåkning, camping och 
temaparker. Den gemensamma nämnaren för dessa är inte bara 
barnfamiljerna som huvudsakliga målgrupp utan även aktiviteter som 
grund i besöksupplevelsen. 

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

Mora Parken är Grönklittsgruppens senaste förvärv och består bland annat av 
det inbyggda varumärket Mora Camping som alltså är en del av anläggningen, 
både fysiskt och bolagsmässigt. 

Temaparkerna är Orsa Rovdjurspark och Sagolandet Tomteland som ligger  
i Orsa Grönklitt respektive Gesunda utanför Mora. Orsa Rovdjurspark har ett 
tydligt utbildande fokus i och med de utrotningshotade arterna och parkens 
tydliga bevarandearbete. Bland annat är Stiftelsen Rovdjurscentrum en del av 
parken, och ligger i den stora entrébyggnaden. 

Slutligen har vi koncernens nylanserade Svenska Campingpärlor, ett 
gemensamt varumärke för de olika campinganläggningarna. För tillfället består 
det av sex olika pärlor, varav en är Mora Parkens Mora Camping. Det börjar med 
Grännastrandens Camping i söder och fortsätter med Rättviks Camping och 
Siljansbadets Camping i Rättvik till Mora Camping, Orsa Camping och  
Orsa Grönklitt Camping i norr. 

Översikt varumärken

Fritid & konferens vid Siljan

Grännastrandens
camping

Camping
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Orsa Grönklitt
Verksamhet 
Koncernens största verksamhet bedrivs på Orsa Grönklitt. Skidanläggningen 
har 23 nedfarter, 13 liftar, 80 km längdskidspår, restauranger, butik, skidshop, 
skidskola, många kringaktiviteter, 3 200 bäddar i vandrarhem, stugor och 
lägenheter samt konferensverksamhet. Orsa Grönklitt har tillgång till mark 
motsvarande 500 hektar med framtida möjligheter till tomtexploatering 
motsvarande ytterligare cirka 300 fritidshustomter. 

Snötillgången på Grönklitt var från nyår och framåt god och tillsammans med 
gynnsamma placeringar av helgdagar som jul, nyår och påsk har det gett en 
ökning av antalet sålda SkiPass med 16 % från föregående år. Orsa Grönklitt 
hade fler alpina gäster under vecka 8 och 9 när skid-VM gjorde att Vasaloppet 
flyttades en vecka framåt. Anläggningens satsning på längdskidåkning har 
fallit väl ut med bra beläggning under traditionella lågsäsongsveckor i januari. 
Ökningen av sålda spårkort under hela säsongen blev 28 % jämfört med 
föregående år. 

Logiomsättningen på Orsa Grönklitt ökade under året där beläggningen under 
sommarmånaderna juli och augusti ökade som ett resultat av fortsatt arbete 
mot den holländska marknaden. 

Under december 2014 sändes den sista omgången av Wild Kids inspelat 
på Grönklitt. Exponeringen har varit värdefull och gett våra uppskattade 
sommarprodukter Camp Wild och Camp Care en bra plattform för att attrahera 
barn och ungdomar. 

Resterande tomter på Grönklitt har sålts under året. Ett nytt område har 
exploaterats där totalt 66 tomter detaljplanerats och försäljning av de första  
19 tomterna är klara för försäljning under hösten 2015.

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 44 % 
och de utländska gästerna för 56 % varav Holland 52 %. Den utländska 
marknaden fortsätter att öka. Nya agenter och en nysatsning på utlandet gör 
att förhoppningarna för nästa sommar är ytterligare tillväxt. 

Om Orsa Grönklitt
• 66 tomter
• 500 hektar mark med 

möjlighet till framtida 
exploatering

• 15 egna hus för 
permanentboende

• restaurang Toppstugan
• restaurang Ugglan & Björnen
• café 
• vandrarhem
• Rädsjöstugan
• närlivs
• sportshop 
• husvagnscamping
• gästcenter
• skidskola 
• 13 liftar
• 23 nedfarter 
• 99 snökanoner
• snowpark 
• 80 km längdspår
• Längdcentrum
• stort aktivitetsutbud 

Stort aktivitetsutbud med bl.a.
• häst- och slädturer
• hundspann
• minigolf
• frisbeegolf
• badplats
• cykeluthyrning
• kanotuthyrning
• vandringsleder
• cykelleder
• put- and takefiske
• Camp Wild
• Camp Care

Investeringar 
År 2005 hade Orsa Grönklitt 1 500 bäddar, i stugor och lägenheter och fram till 
nu har anläggningen vuxit till 3 200 bäddar. 

Målsättningen är att anläggningen skall uppnå cirka 4 000 bäddar år 2016. 
Bolaget har tillgång till exploateringsmark, motsvarande cirka 300 ytterligare 
fritidstomter. Parallellt med denna bäddutveckling planeras utveckling av 
service- och affärslokaler, samt fortsatt utveckling av infrastruktur. En ökning av 
antalet belagda bäddar är framgångsfaktorn för tillväxten på anläggningen. Ett 
ökat antal bäddar innebär fler gäster som köper liftkort, handlar i butiker och 
restauranger. 

Nyheter 
Efter satsningar på längdåkning med investeringar på och runt längdcenter och 
stadionområdet sker nu en stor satsning på den alpina produkten. För första 
gången kommer nu en sittlift att uppföras i Orsa Grönklitt när Söderbacken 
får en fyrstolslift upp till Toppstugan. Tillsammans med den nya belysningen 
möjliggör det för ytterligare utökning av alpin skidåkning och möjligheter att 
ta emot träningsgrupper tidigt på säsongen. Den alpina premiären är planlagd 
till julen 2015 och den officiella invigningen av fyrstolsliften kort därefter.

Utvecklingsmöjligheter
Den renodling som genomförts gällande längdprodukten har fått bra gensvar 
och kommer att förstärkas ytterligare genom satsningar på skidspårens kvalitet 
och tidig längdåkningspremiär. Tillsammans med den satsning som görs på 
den alpina sidan med en fyrstolslift ger det en mer komplett vinteranläggning.  

Motion och hälsa har bland annat genom Vasaloppets barmarkssatsning satt 
Siljansområdet på kartan vilket ger utvecklingsmöjligheter till flera evenemang 
under barmarkssäsongen.
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Tänndalen
Verksamhet
Tänndalen är en av Sveriges större skidanläggningar och ingår som en del 
i Skandinaviens största skidområde – Destination Funäsfjällen. Tänndalens 
skidområde består av 17 liftar och 52 nedfarter på en yta om cirka 200 hektar. 
På området finns flertalet restauranger, caféer, värmestugor, skiduthyrning med 
sportbutik samt en livsmedelsbutik. Hamrafjället Lift AB:s verksamhet består 
i att driva liftar och nedfarter, boendeförmedling i eget och andras boende, 
skidskola, sportbutiker, restauranger, caféer och barer.

Tänndalen har efter en lite trög säsongsstart återhämtat sig bra och vi har en 
ökad omsättning även i år. Boendet är glädjande nog det område som växer 
mest och detta är ytterligare ett kvitto på att de senaste årens investeringar i 
nya boenden varit helt rätt. Vi har under sommaren öppnat upp anläggningen 
i högre grad än förut och har med enkla medel ökat omsättningen under 
sommaren. Det här visar den stora potential vi har i sommarverksamheten,  
då trenden med natur, vandring, cykling och aktiviteter fortsätter att växa. 
I övrigt finns fortsatta satsningar på längdläger, skoteravslutning och 
direktbussar från Stockholm.

Marknad
Tänndalens primärbesökare kommer från Stockholmsområdet, Mälardalen 
samt Skåne och Göteborg. Närområden som Gästrikland och Västernorrland är 
också viktiga för oss då många av dessa besökare äger eget boende i området 
och bidrar stort till liftverksamheten. Svenska besökare står för 92 % av antalet 
gästnätter och av övriga 8 % utländska gäster, är Norska besökare den största 
andelen med dryga 3 %.

Investeringar
Under året har vi bland annat satsat på utökade parkeringsmöjligheter samt 
logistiska förbättringar på tillfartsvägar. 

Utvecklingsmöjligheter
Tänndalen satsar hårt på att alltid vara en modern anläggning som attraherar 
nya besökare. För att lyckas med det behöver ytterligare investeringar ske i 
liftar och snösystem för att kunna säkerställa en tillräcklig snömängd, främst till 
försäsongen och de stora jul- och nyårshelgerna. 

Samarbetet med Destination Funäsfjällen löper på och destinationens avtal 
med ICA är ett av de mest lyckosamma kampanjavtal vi upplevt. De fyra 
kampanjerna som genomförts under året har genererat omkring 15 000 
gästnätter till området.

Om Tänndalen
• 24 detaljplanerade tomter
• 70 översiktsplanerade tomter
• 200 hektar mark
• 6 restauranger
• Ski Lodge med 65 lägenheter
• pistmaskinsgarage
• värmestugor
• 17 liftar, varav 2 fyrstolsliftar
• 52 nedfarter
• 32 stycken 

snöproduktionsenheter
• 2 sport- och skidshopar
• 2 caféer
• närbutik

Mora Parken
Verksamhet
Mora Parken, som blev en del av Grönklittsgruppen 1 augusti 2014, är belägen 
mitt i Mora med gångavstånd till centrum, kultur- och nöjesutbud samt hela 20 
idrottsanläggningar. Genom Mora Parken går 2 kilometer av Vasaloppsspåret 
– anläggningen ligger alltså bokstavligt talat mitt i Vasaloppsarenan – 
vilket ger perfekta förutsättningar för skidåkning, cykling och vandring i 
Vasaloppets leder. Anläggningen består av ett 3-stjärnigt hotell med 73 rum, 
40 självhushållsstugor, en huvudbyggnad med konferens och restaurang samt 
en camping med 500 campingrutor och 20 campingstugor.

I huvudbyggnaden finns 9 konferensrum, varav det största tar 450 sittande 
deltagare. Restaurangen serverar lunch, á la carte samt mat och fika till 
konferensgäster. Restaurangverksamheten svarar också för evenemang så 
som julshower, artistuppträdanden och andra nöjeskvällar. Hotellet har en 
tydlig dalaprägel och riktar sig främst till idrotts- och konferensgrupper. Mora 
Camping kan du läsa mer om på sida 30. 

Marknad

Mora Parken har cirka 100 000 gästnätter per år. Sverige är största nationalitet 
bland gästerna följt av Norge och Tyskland. Under sommarsäsongen kommer 
gästerna främst för att uppleva Mora och Siljansbygden, övriga tider på året är 
idrottsevenemang som Vasaloppet en stark reseanledning.

Investeringar

Inför säsongen 2015 har två servicehus på campingen renoverats och utökats 
med familjerum. I campingens centrum invigdes en äventyrsgolfbana med 
dalatema i juni. Inför midsommar öppnades restaurangen i campingens 
centrum upp på nytt och butiken fick en ansiktslyftning. Anläggningen har 
jobbat med aktivitetsprogram på ett helt nytt sätt och erbjudit ett brett utbud 
av aktiviteter för hela familjen under både vinter- och sommarsäsong.

Utvecklingsmöjligheter

Mora Parken har en unik sammansättning och ett geografiskt läge som är 
fantastiskt. Belägen mitt i Vasaloppsarenan och med möjlighet att utöva mer än 
20 idrotter på gångavstånd från anläggningen ter sig utvecklingsmöjligheterna 
enorma. Idrottsprofilen kommer att förstärkas och ett fortsatt fokus på att 
sälja in anläggningen mot läger och grupper, för att öka beläggningen 
alla månader om året. Anläggningen är delaktig i projekt för att förstärka 
Mora som cykeldestination, marknadsföring av orten och etablering av en 
konstsnöanläggning.

En utvecklingsplan för campingen är framtagen för att möta morgondagens krav 
från gästerna samt möjliggöra en utbyggnad av platser och service. Genom att 
koncernen förfogar över ett hotell i Siljansregionen ger det utökade möjligheter 
att arbeta med bussresor och paket kopplade till besök på fler anläggningar.

Om Mora Parken
• 500 husvagnsplatser
• 40 stugor m. självhushåll
• 20 campingstugor
• 73 hotellrum, varav 212 

bäddar
• 1 restaurang VH’s
• 1 bowlinghall: 10 banor
• Livsmedelsbutik
• 1 sommarrestaurang
• 4 servicehus
• 36 hektar egenägd mark
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Orsa Rovdjurspark
Verksamhet
Orsa Rovdjurspark och Stiftelsen Rovdjurscentrum är inget vanligt zoo, 
tillsammans är de en kunskapsanläggning som är internationellt känd 
för sitt stora utbud av utställningar, information, lekfullt lärande, och 
pedagogiska lekplatser.

I Orsa Rovdjurspark finns berguv och de fyra stora skandinaviska rovdjuren 
varg, järv, brunbjörn och lodjur, men även sibirisk tiger, kamtjatkabjörn, 
isbjörn, kodiakbjörn, snöleopard, persisk leopard. Parken är den största 
rovdjursparken i Europa och inrymmer bland annat världens största 
isbjörnsanläggning och Europas största tigeranläggning. Dessutom 
stärks positionen ytterligare i och med det täta samarbetet med 
Stiftelsen Rovdjurscentrum Designtorg Trä i den storslagna byggnaden 
på 1 400 kvadratmeter, Sveriges störta rovdjurscentrum, som även utgör 
entrébyggnad till parken. Orsa Rovdjurspark är cirka 325 000 kvadratmeter 
och djurens inhägnader är både unika i sin storlek och i sin utformning med 
vildmarksmiljöer.

Marknad
Under sommaren har besökarna fått ta del av parken genom ett 
omfångsrikt aktivitetsprogram med matningar och informationer under 
alla öppna timmar, varje dag. Upplägget har varit mycket uppskattat och 
genomförts dagligen både på svenska och engelska. Under det gångna året 
har parken haft en rad olika mediakontakter och besök av researrangörer 
från olika länder i Europa. Ett omfattande aktivitetsutbud lockar en stor 
internationell 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 kunskapsanläggning om rovdjur. 
I Rovdjurscentrum finns olika utställningar och under sommarsäsongen 
byggdes även ett barnens rovdjurscentrum i konferenslokalerna. 
Rovdjurscentrums skolverksamhet lockar skolklasser under vår- och 
höstmånaderna som är parkens mellansäsonger. Dessutom är ett nytt 
forskningsavtal skrivet mellan parken, Stiftelsen Rovdjurscentrum och 
Skandinaviska Björnprojektet vilket har lett till att en beteendestudie 
genomförts under våren på två björnar i parken. 

Investeringar
Längs björnbacken har ett nytt publikt staket satts upp, något som gjort att 
gästerna kunnat komma närmare det populära hägnet med björnmamman 
och ungarna. Inför sommaren genomfördes även en allmän översyn vad 
gäller sopstationer, skyltar och vägvisning med nya kompletteringar. 

Om Orsa Rovdjurspark
• Parken har sitt ursprung i ett 

viltide från 1960-talet.
• Parkens totala yta är  

325 000 m2.
• Parken har ca 100 000 

besökare varje år.
• Gångvägen genom parken är 

ca 3,5 kilometer.
• Toppstugan ligger 561 meter 

över havet.

Tillsammans äter djuren under 
ett år omkring
• 14 ton kött
• 12 ton äpplen
• 4 ton limpor
• 6 ton grönsaker
• 3 ton kraftfoder
• 1 ton lax

Nyheter
Inför sommaren 2015 togs ett nytt högsäsongsprogram fram. Matningar, 
informationer, guidningar och barnaktiviteter fyllde högsommarveckorna 
från midsommar till mitten av augusti och programmet har mottagits 
mycket väl där flera av aktiviteterna har varit bra bokade. Det gjordes även 
en del upprustningar av ljudanläggningar samt publika platser, bland 
annat en ny läktare till Polar World för informationstillfällena kring isbjörn 
som genomförts dagligen under sommaren på både svenska och engelska. 

Även inför denna sommarsäsong har en viss omflyttning av djur skett och 
det gamla lohägnet är numera hägn för vårt järvpar. Detta har gjort att 
de båda järvarna har blivit mer sociala med följd att fler besökare lättare 
har kunnat se dem. I Nalleboden har en arrendator under sommaren haft 
fikaservering med ett stort utbud som varit mycket uppskattat av våra 
besökare. 

Stiftelsen Rovdjurscentrum har byggt en utställning om urbefolkningen 
Khanty i Sibirien och deras björnfestival, Pupi Kot – Björnen Guds son. 
Precis som tidigare år ställdes även Barnens Rovdjurscentrum upp, i år med 
temat ”Renen och rovdjuren”.

Utvecklingsmöjligheter
Orsa Rovdjurspark har tillsammans med Grönklittsgruppens övriga 
produkter en unik möjlighet till utveckling, inte minst under perioder 
utanför den övriga verksamhetens högsäsong. Vi ser potential i att 
kommunicera parkens åretruntverksamhet och därmed locka besökare alla 
årets månader. 

Ett arbete i att identifiera nya typer av potentiella målgrupper har 
påbörjats, vilket fortsätter under kommande verksamhetsår. Bland nya 
besökargrupper finns bland annat fotoresor med samarbetspartners och 
skolgrupper som läser djurvård och förlägger hela utbildningsveckor hos 
oss.

Ett stort fokus framåt ligger även på våra kattdjur i form av djurvälfärd och 
det veterinära arbete som är påbörjat kring reproduktion. Detta arbete 
pågår hela tiden och vi gör vissa finjusteringar efter rekommendationer 
från EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) och de kattexperter 
vi anlitat senaste året. Vi hoppas på att detta arbete snart ger resultat i 
kattungar hos flera av våra djur under kommande året. 
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Tomteland

Verksamhet
Sagolandet Tomteland är beläget vid Gesundabergets fot utanför Mora och 
erbjuder heldagsupplevelser för hela familjen i sagornas värld. Temaparken 
består av 20 hektar mark med unika och specialbyggda timmerbyggnader, 
renar och getter, lekområden, souvenirbutiker och två restauranger varav en är 
glasseria under sommarsäsongen. Förutom temaparksverksamhet bedrivs även 
i mindre skala evenemang och konferenser året runt. 

Tomteland har en högsäsongsperiod vintertid som sträcker sig från november 
till januari, då ett besök hos Tomten står i fokus. Under vintersäsongen har vi 
16 500 vinterbesökare inklusive kvällsevent som exempelvis föreställningen 
Midvinterblot. Av dem är 14 000 dagsbesökare i parken där cirka 500 personer 
är besökare via ryska agenter under kvällstid. Totalt kommer det omkring 
1 500 ryska besökare under vintersäsongen även om vi under det senaste 
verksamhetsåret hade en minskning i just den målgruppen. Anläggningens 
andra högsäsong infaller sommartid och då uppgick antalet besökare till 26 400 
personer, vilket var en ökning med 4,4 % mot föregående år. Under denna 
säsong träder Tomten tillbaka något till förmån för de mer sommaranpassade 
sagokaraktärerna.

Marknad
Huvudmarknaderna för Tomteland är Sverige, Ryssland, Holland och Norge. 
Sverige stod för 90 % av gästerna och de utländska gästerna för 8 %, varav 
Ryssland var den största utländska marknaden med 4 %.

Under året har vi genomfört en rad aktiviteter för att attrahera utländska 
resebyråer att sälja resor till oss. Diskussioner förs också med en kontakt i 
London för att se på resor från England, vilket bland annat vår konkurrent  
Santa Claus Village i finska Rovaniemi gjort med stor framgång.  

Investeringar
Under året har ett par investeringar genomförts, bland annat en ombyggnation 
av hela entréstaketet samt färdigställande av den största bryggdelen i 
Aurorasjön. Dessutom har vi satsat på att bygga en helt ny publikläktare, där vi 
tidigare hyrt in från Vasaloppet eller samarbetspartners. 

En långsiktig investering är en del av Tomtelands markinnehav där det ingår  
yta för möjlig exploatering av 45 detaljplanerade tomter. 

Händelser under året
Showen Midvinterblot genomfördes för tolfte året i rad och presenterade en 
repris av förra årets succé Best of. Vi genomförde ett stort införsäljningsprogram 
inför showen vilket bidrog till att det blev 10 utsålda föreställningar, med totalt 
2 400 besökare. Tomteland har under november och december 2014 dessutom 
medverkat i Cirkus Scotts julshow på Djurgården i Stockholm. 

Under verksamhetsåret har Tomteland ingått en rad nya samarbeten med 
agenter, media, företagare och andra samarbetspartners. Vi har bland annat 
medverkat i Moras stora julsatsning #julimora som har gett oss en mycket 
effektiv kanal att kommunicera genom.

Om Tomteland
Här bland skogar, sjöar och 
vattenfall ligger Tomtens lilla by 
och trollens rike, Huldrans och 
älvornas marker, Skogstomtebyn 
och många andra mystiska platser 
som du hittills bara besökt i 
sagorna. Här finns även Älgen 
Hälges hem Hälgeland som du 
finner sommartid på Tomteland.

I Sagolandet Tomteland träffar du 
på figurer och upplever händelser 
som utspelar sig runt om på de 
olika platserna i parken. Som gäst 
på Tomteland är du en del i det 
som sker. Vi kallar det levande 
teater.
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Svenska Campingpärlor
Strandnära, äventyrliga, lugna eller bara en fin plats. Alla har de något 
som är unikt. Tillsammans bildar de Svenska Campingpärlor, en kedja av 
upplevelser och minnen av den svenska sommaren.

Svenska Campingpärlor är ett riktigt campingbolag som erbjuder ett brett 
utbud av boende och aktiviteter. Våra anläggningar är gärna helårsöppna och 
ska vara målgruppsanpassade och kända för att vara välskötta. Dessutom ligger 
de i attraktiva lägen och/eller på natursköna platser.

Tillsammans gör vi våra gästers vistelse till en upplevelse genom att 
tillhandahålla ett brett utbud av boende, mat, aktiviteter och underhållning.

Begreppet campingpärlor är från början myntat av våra gäster. Campingpärlor 
är för oss något vackert och värdefullt – ett guldkorn, en juvel och en skatt som 
våra gäster uppskattar utifrån dess unika egenskaper.

Idag består samlingen pärlor av Grännastrandens Camping i söder, 
Siljansbadets Camping, Rättviks Camping, Mora Camping och Orsa Camping. 
Utöver det ingår även koncernens camping i Orsa Grönklitt. Det som 
anläggningarna har gemensamt är fräschheten, tryggheten på plats och 
omtanken hos våra anställda. Framförallt står gästen alltid i centrum – det är ju 
det viktigaste vi har! Samtidigt jobbar vi ständigt med att våra pärlor ska skina 
lite extra och ser alltid framåt mot nya lösningar och förbättringar.

Grännastrandens Camping

Verksamhet 

Anläggningen är vackert belägen vid Vättern, i direkt anslutning till Gränna 
badlagun och färjeläget till Visingsö. Destinationen Gränna/Visingsö besöks 
av ungefär 1 miljon turister varje år. På campingen finns plats för 450 
husvagnar, varav 264 med el. 

Alla stugor är i bolagets ägo, 27 stycken med 4 bäddar, varav 18 med dusch 
och wc, samt 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. 

Marknad 
Av dagens gäster kommer 82 % från Sverige och 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 
Visingsös gemensamma destinationsprofil där fokus är säsongsförlängning. 
Under säsongen 2015 har man sett resultat av arbetet genom en ökad 
beläggning under för- och eftersäsong. 

Om Grännastrandens Camping
• 450 husvagnsplatser varav 

264 elplatser 
• 38 stugor med självhushåll 
• 1 hus lämpat för 

permanentboende 
• livsmedelsbutik 
• 2 servicehus

Grännastrandens
camping
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Siljansbadets Camping

Verksamhet
Siljansbadets Camping i Rättvik har plats för 600 husvagnar, varav 450 
elplatser, 67 stugor, butik, souvenirbutik, café, utarrenderad restaurang och 
olika kringaktiviteter. Campingen förmedlar cirka 100 studentlägenheter och 
-rum vilka används som turistboende sommartid. Siljansbadets Camping är 
en sommarcamping som är öppen från slutet av april till mitten av oktober. 
Anläggningen är den mest besökta campingen 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 
gästerna, varav Norge var den största utländska marknaden med 4 %. 

Investeringar, reparation och underhåll
Under året har en upprustning av det södra servicehusets gjorts i form 
av uppfräschning av ytskikt, kakel, klinkers, handfat, toaletter, armaturer 
och belysning. Det var en åtgärd som uppskattades mycket av våra gäster. 
Dessutom har tömningsstationen för fasta latrintankar byggts om och ut.

Nyheter 
Vi har gjort en utökning av bokningsbara platser på campingen.

Utvecklingsmöjligheter 
Vi är uppe i ett övergripande utvecklingsarbete av anläggningen, där vi tittar 
på allt från servicehus  och ställplatser till nedtagning av ytterligare träd. Det 
finns områden i anslutning till campingen som skulle kunna utvecklas till 
mycket attraktiva och användbara områden för både boende och aktiviteter. Vi 
har planer på utökning av aktiviteter såsom cykelbilar, hoppkudde m.m., samt 
att butik och kiosk ska göras mer synlig ut mot strandområdet, för att locka 
badgäster som inte redan bor hos oss.

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 omfattande 
evenemangsutbud med höst- och vårmarknad, Dalhalla, Dalatravet, 
Rättviksparken, Classic Car Week samt en rad ytterligare evenemang. 
Campingen deltar i många forum tillsammans med övriga aktörer i Rättvik.

Om Siljansbadets Camping
• 600 husvagnsplatser, varav 

450 elplatser
• 100 rum och lägenheter 
• 40 stugor med självhushåll
• 27 övernattningsstugor
• 3 servicebyggnader
• receptionsbyggnad
• livsmedelsbutik med 

caféservering 
• á la carte restaurang med 

fullständiga rättigheter 
• gratis WiFi 
• Rättviks populäraste lekplats 
• 300 meter sandstrand

Rättviks Camping

Verksamhet
Rättviks Camping  är vackert belägen intill Enån inne i centrala Rättvik. 
Campingen har plats för 430 husvagnar, varav 250 elplatser, 81 stugor 
och lägenheter inklusive ett nyrenoverat vandrarhemsboende med 
16 bäddar. På anläggningen finns även minigolfbana, närbutik och en 
inomhusbadanläggning, Enåbadet, som drivs i enlighet med ett 25-årigt 
samarbetsavtal med Rättviks kommun. Rättviks 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 marknaden med 5 %.

Investeringar, reparation och underhåll 
Utbytet av belysningsstolpar har fortsatt med utbyte av ca 20 stolpar, en 
tömningsstation för fasta latrintankar har anlagts i ett område på campingen 
som tidigare saknat detta helt. Underhållsarbetet i stugor har fortsatt, nu 
är hela ”gamla byn” på 26 stugor uppfräschad. Ett större underhållsarbete 
genomfördes i simhallen under våren före säsongstart, utbyte av skadat 
kakel och klinker och viss reparation i maskinrum. I området Hästhagen, 
som arrenderas av Rättviks kommun har flertalet träd tagits ned, främst av 
säkerhetsskäl men också för att skapa mer yta för camping.

Nyheter 
I början av 2015 genomfördes ett namnbyte från Enåbadets Camping som 
använts sedan 2008, till Rättviks Camping, för att tydligare visa på campingens 
läge. Namnet Enåbadet lever kvar som namnet på badanläggningen. Utökning 
av antalet bokningsbara elplatser och start av förbokning av platser utan el. 
Utökning av antalet säsongsplatser. Anläggningen fortsätter sitt strategiska 
arbete för beläggning genom bl.a. boendegruppen Bo I Rättvik, och Visit 
Dalarna. Rättviks Camping är också aktiv i arbetet med sina partners som 
Dalhalla, Classic Car Week, Rättvik Bowling & Krog och Rättviks Arena.

Utvecklingsmöjligheter 
Arbetet med att stärka Rättviks Campings eget varumärke fortsätter. Ett 
strategiskt arbete läggs i att utveckla anläggnings själ och att kommunicera 
den mot rätt målgrupp. Rättviks Camping har potential att utveckla 
badanläggningen med bland annat fler aktiviteter, ökade öppningstider samt 
en utveckling av serverings utbudet vid badet. En diskussion med Rättviks 
kommun har inletts angående ett förvärv eller arrende av området Hästhagen, 
där vi kan få till mycket fina attraktiva elplatser längs med ån, med egen liten 
brygga/altan. Dessa platser skulle bli väl synliga för förbipasserande längs väg 
301. Utveckling av aktivitetsutbudet som utökning av kanotaktiviteter på Enån, 
uthyrning av cykelbilar m.m.

Om Rättviks Camping
• 3,4 hektar egenägd mark
• 430 husvagnsplatser, varav 

250 elplatser
• 50 stugor med självhushåll
• gratis WiFi 
• 31 övernattningsstugor
• vandrarhem med 16 bäddar
• 3 servicebyggnader
• badhus med kontorsdel  

och butik
• livsmedelsbutik
• lekområde
• minigolfanläggning



Verksamhetsberättelse sida 29sida 28 Verksamhet

Orsa Camping

Verksamhet
Sedan många år tillbaka är Orsa Camping en av Dalarnas största 
campinganläggningar, 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 strandnära exploateringsmark) 
med plats för 800 husvagnar (varav drygt 600 elplatser), ett 70-tal stugor, 
vandrarhem, poolområde, kilometerlång sandstrand, aktivitetscenter, Uddens 
festplats, Brasserie Udden, Orsa Bowling med McGregors sportbar och ett 
omfattande aktivitetsutbud. Orsa Camping är öppen året runt med fokus 
sommartid på boende, aktiviteter, restaurangbesök, evenemang, sol och bad. 
Vintertid handlar utbudet framförallt om bowling, skridskor och skidåkning i 
Orsa Grönklitt. Orsa Camping minskade nettoomsättningen mot föregående år 
men ökar mot budgeterade intäkter. 

Den exponering Orsa och Orsa Camping haft de senaste åren i TV via Moraeus 
med mera har fortsatt bidragit till att fler gäster valt att semestra hos oss.

Marknad 
Huvudmarknader för Orsa Camping är den svenska och norska. Sverige stod för 
73 % av gästerna, Norge som den största utländska marknaden för 23 % och 
övriga Europa för 4 %. 

Investeringar samt reparation och underhåll 
Ett av servicehusen på anläggningen har fått nya ytskikt inför säsongen 
och en latrintömning för vinterbruk har byggts om. Trivseln i stugbyn har 
uppgraderats genom investeringar i ny lekplats, grillar, samt renovering av ett 
antal hallar. Fortsatt arbete med röjning och kvistning har gjorts på området för 
att lyfta fram det fina läget. 

Nyheter 
Under juni månad spelades glädjande nog säsong fem av SVT:s tittarsuccé 
Moraeus med mera in på Udden. TV-programmet som tidigare belönats med 
priset Kristallen för bästa underhållningsprogram har drygt en miljon TV-
tittare. Den omfattande exponeringen i TV-serien är positiv för anläggningens 
utveckling. 

Inför sommaren fick strandrestaurangen en rejäl ansiktslyftning och bytte 
namn till Brasserie Udden i samband med att nya krögare tog vid. På 
poolområdet har nya solstolar varit uppskattade de få baddagar sommaren 
bjudit på. Gratis aktiviteter för barn har varit uppskattat och skapat goodwill. 

Om Orsa Camping
• 33 ha egenägd mark
• 800 husvagnsplatser, varav 

600 elplatser
• 4 servicebyggnader 
• 1 livsmedelsbutik 
• vandrarhem
• 44 stugor med självhushåll
• 27 övernattningsstugor 
• livsmedelsbutik
• 2 restauranger inklusive  

Orsa Bowling
• poolområde
• festplats 
• stort aktivitetsutbud

Utvecklingsmöjligheter 
Orsa Camping satsar på fortsatt förädling av sin produkt med bland annat 
upprustning av servicehus och stugor, röjning inom området för att ännu 
mer plocka fram det vackra läget samt ökad service samt merförsäljning till 
befintliga gäster. Fler affärsmöjligheter finns inom anläggningen, bland annat 
inom dess kommersiella centrum samt för sjönära boendealternativ. 

Evenemang och aktiviteter är tillsammans med service och öppethållande 
en viktig del i att skapa beläggning på anläggningen utanför högsäsong. 
Arbetet med att utveckla evenemang och aktiviteter 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 för hela destinationen. Dessutom ger utveckling av 
koncernens campingkedja ökade stordriftsfördelar. 

Visste du att?
Orsa Camping kallas, med sin 
långa och vackra sandstrand intill 
Orsasjön, för Dalarnas riviera. 
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Mora Camping

Verksamhet
Mora Camping har idag 500 platser varav 273 med el samt 20 stycken 
campingstugor med varierande antal bäddar. Här finns också fyra servicehus 
varav två renoverats under året. Utvecklingen på campingen har hållit hög fart 
under det gångna året, förutom renovering av två servicehus och byggnation 
av nya familjerum har anläggningen utrustats med en äventyrsgolfbana med 
dalatema. Butiken har fått en ansiktslyftning och dit har samtliga aktiviteter 
flyttat in för att tillhandahålla ett samlat utbud. Restaurangen inne på 
campingen öppnades upp efter att ha hållits stängd tidigare år. Campingen 
anslöts till SCR (Svensk Camping) och har enligt det gemensamma systemet 
Svensk Campingstandard klassificerats som 4-stjärnig.

Mora Camping är öppen året runt och är den campinganläggning inom 
koncernen som har störst vintersäsong med över 200 vintersäsongsgäster.  

Utvecklingsmöjligheter
Under kommande verksamhetsår ska en utvecklingsplan innehållande 
platsutveckling (fler, större och mer differentierade), aktiviteter, utbud 
med mera arbetas fram. Implementeringen av Svenska Campingpärlors 
kundlöften pågår på samtliga anläggningar, så även Mora Camping. Fortsatt 
standardhöjning av anläggningen i både yttre och inre miljöer är en central 
del av utvecklingsarbetet liksom investeringar i restaurang, aktivitetsutbud 
och husbilsplatser på området. Serviceutbudet för idrottsutövande gäster 
kompletteras på hela anläggningen. Det faktum att campingen ligger mitt i 
Vasaloppsarenan ska synas ännu mer i allt från miljöer till aktiviteter. Under 
ett år byter hela Mora Parken skepnad många gånger för att passa olika 
målgrupper vilket också ständigt pågår i campingverksamheten.

Orsa Grönklitt Camping

Verksamhet
Grönklitts Camping ligger i bästa sydvästläge mitt i pisten med ski-in ski-
out-läge. Vintertid är campingen till största del belagd av säsongsgäster som 
njuter av anläggningens breda skid- och aktivitetsutbud. Sommartid är största 
besöksmotorn Rovdjursparken och den storslagna naturen. Under de senaste 
åren har servicehuset renoverats och utvecklats med modernare faciliteter. 
Campingen har också anslutits till SCR (Svensk Camping).

Utvecklingsmöjligheter
Då efterfrågan på vintersäsongsplatser är större än tillgången finns möjligheter 
att låta campingen växa med fler platser. Efterfrågan på husbilsplatser/
ställplatser med tillhörande service för husbilsgäster, främst sommartid, ökar 
stadigt och inför kommande år finns möjligheter att utveckla husbilsplatser 
med första parkett mot den vackra utsikten. Servicen för idrottsgäster ska ses 
över med bättre möjligheter för att till exempel förvara skidor.

Om Mora Camping
• 500 husvagnsplatser, varav 

273 elplatser
• 20 campingstugor
• 4 servicehus
• över 200 vintersäsongsgäster
• brett aktivitetsutbud
• receptionsbyggnad
• tydlig dalainriktning

Om Grönklitts Camping
• 60 platser
• ski-in, ski-out-läge
• gångavstånd till 

Orsa Rovdjurspark
• öppet året runt
• butik
• restaurang 
• brett aktivitetsutbud 

Camping
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Om inte annat anges redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom 
parantes avser föregående år. 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning 
och koncernredovisning.

Förmåner för 
aktieägare

Med Grönklittsgruppens rabattkort för aktieägare erhåller du en mängd 
rabatter och förmåner på våra anläggningar. Följande rabatter är kopplat till 
Grönklittsgruppens ägarkort säsongen 2015–2016.

Produkt/tjänst Rabatt Innehåll

Souvenirbutik  
Orsa Rovdjurspark och Tomteland 20 % Varor

Sportshopen  
Orsa Grönklitt och Tänndalen 20 % Varor

Skidskola 
Orsa Grönklitt och Tänndalen 20 % Undervisning

Pool och bad 
Orsa Camping och Enåbadet 20 % Entré

Minigolf 
alla anläggningar 20 % Spel

Entré  
Orsa Rovdjurspark och Tomteland 10 %

Entré för hemma boende 
familje medlemmar  
under 18 år

Bowling, dart och biljard 
Orsa Bowling och Mora Parken 20 % Sista minuten,  

bokas samma dag

SkiPass 
Orsa Grönklitt 20 % Hemmaboende familje-

medlemmar under 18 år

Anläggningspass 
Tänndalen 20 % Hemmaboende familje-

medlemmar under 18 år

Logi
alla anläggningar 50 %

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

Information om verksamheten
Grönklittsgruppen AB (publ) (Bolaget) är verksamt inom turist- och 
upplevelsebranschen och driver anläggningarna Orsa Camping, Orsa Bowling, 
Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark, Siljansbadet Camping och Rättviks Camping. 
I koncernen ingår även anläggningarna Sagolandet Tomteland, Tänndalens 
alpina skidanläggning, Aktivitetscentrum Udden, Grännastrandens Camping 
och Mora Parken. 

Koncernen äger också 12,6 % av Grönklittsbostäder AB, 25 % av Limbygården 
AB, 19 % av Skilodge Tänndalen AB och 9 % av Grenna Hamnbolag AB. Bolaget 
har varit med och bildat Stiftelsen Rovdjurscentrum och Designtorg Trä.

Anläggningar
Vintertid omfattar verksamheten på Orsa Grönklitt både alpin- och 
längdskidåkning. Där finns 23 alpina nedfarter, 13 liftar, 80 km längdskidspår, 
restauranger, butik, skidshop, skidskola och många kringaktiviteter för gäster. 
Vidare finns 3 200 bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter, samt en 
camping och en betydande konferensverksamhet. Orsa Grönklitt äger egen 
mark motsvarande över 500 hektar. 

Dragningskraften till Orsa Rovdjurspark medför att 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 Brunbjörn, Varg, Lodjur, Järv, Berguv, Sibirisk tiger, 
Kamtjatkabjörn, Kodiakbjörn, Isbjörn, Snöleopard och Persisk Leopard. 

Stiftelsen Rovdjurscentrum Designtorg Träs storslagna byggnad på 1 400 
kvadratmeter utgör entrébyggnad till parken. Orsa Rovdjurspark omfattar cirka 
325 000 kvadratmeter och bygger på stora inhägnade vildmarksområden. Det 
absoluta flertalet av Rovdjursparkens besökare gör sitt besök i parken under 
perioden juni till augusti och anläggningen är känd för sitt stora utbud av 
utställningar, information och lekfullt lärande.

Sagolandet Tomteland vid Gesundaberget i Mora består av 20 hektar 
mark och där hittar man unika timmerbyggnader, Hälgeland, lekområden, 
souvenirbutiker och två restauranger. Förutom temaparksverksamheten 
bedrivs evenemang och konferenser sommar som vinter. Tomteland har en 
högsäsongsperiod vintertid som sträcker sig från november till januari samt 
en andra period under juli till augusti. Sommartid träder Tomten tillbaka till 
förmån för de mer sommaranpassade sagokaraktärerna.

Orsa Camping består av totalt 33 hektar mark, varav 8 hektar är framtida 
exploateringsmark och det finns plats för över 800 husvagnar varav 600 är 
elplatser, ett 70-tal stugor, ett vandrarhem, tempererat bad, kilometerlång 
sandstrand, aktivitetscenter, Uddens festplats, Brasseri Udden, Orsa Bowling 
med McGregors sportbar och ett stort aktivitetsutbud. Orsa Camping är öppen 
året runt med fokus sommartid på sol, bad, musik och aktiviteter. Vintertid 
handlar utbudet framförallt om bowling och skidåkning i Orsa Grönklitt.

Siljansbadet Camping i Rättvik har plats för 600 husvagnar varav 450 är 
elplatser, 67 stugor, butik, souvenirbutik, utarrenderad restaurang och olika 
kringaktiviteter. Dessutom förmedlar anläggningen studentlägenheter som 

under sommartid övergår till turismboende. Siljansbadets Camping är en 
sommarcamping som håller öppet mellan april och oktober.

Rättviks Camping har plats för 430 husvagnar varav 250 med elplatser,  
81 stugor och lägenheter, vandrarhem, minigolfbana, närbutik och Enåbadets 
simhall. Rättviks Camping drivs året runt.

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

Grännastrandens Camping ligger i direkt anslutning till Gränna Badlagun och 
vid 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. 
Verksamheten 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 tomtexploatering.  
I december 2012 invigdes Ski Lodge Tänndalen, ett pistnära boende med hög 
standard där den lokala kulturen och hantverkstraditionen varit ledstjärna i 
utformningen, där HLAB är delägare med 19 %.

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

Moraparken AB ligger ett stenkast från centrum 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 gångavstånd 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 
Västernorrland AB, till 5,8 % av Ekonord Invest AB, till 5,7 % av Orsa kommun 
samt till 5,1 % av Orsa Besparingsskog. Resterande 35,6 % ägs av ca 420 
privatpersoner, företag och organisationer.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Förvärvet av Moraparken AB skedde strax före räkenskapsårets början,  
2014–08-01, men implementeringen av Moraparken i koncernen har 
pågått under hela året. Stora strukturella förändringar har genomförts och 
upprustning av anläggningen har påbörjats. 

Den 6 februari 2012 inträffade en arbetsplatsolycka när en lavin utlöstes i 
Hamrafjällets Lift AB:s skidanläggning och en anställd omkom. Hamrafjällets 
Lift AB har den 15 april 2015 dömts att betala 1,8 mnkr i företagsbot vid 
Östersunds tingsrätt för arbetsmiljöbrott. Hamrafjällets Lift AB har överklagat 
tingsrättens dom. Hovrätten har meddelat prövningstillstånd och med 
extra juridisk expertis samt nya ansatser i argumentationen bedöms det att 
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Hamrafjällets Lift AB har goda chanser att vinna målet i hovrätten och befrias 
från företagsboten. Företagsboten är upptagen som en ansvarsförbindelse.

Även räkenskapsåret 2014/15 blev ett verksamhetsår med tillväxt för 
Grönklittsgruppen AB (publ). Nettoomsättningen ökade för tolfte året i följd 
till 219 mnkr (177 mnkr). Resultatet före av- och nedskrivningar och räntor 
(EBITDA) uppgår till 40 mnkr (36 mnkr) och exklusive tomtförsäljning till 39 
mnkr (34 mnkr). Resultatet efter finansiella poster ökade till 9,2 mnkr (5,2 
mnkr), en förbättring med 4 mnkr. 

Koncernens positiva resultat hänförs till ökat fokus på försäljning, prissättning 
och utveckling av kunderbjudandet. Verksamhetsmässigt har Tänndalen 
och Orsa Rovdjurspark bidragit med negativa nettoresultat även om båda 
anläggningarna har förbättrat sina resultat. Rovdjursparken har under året 
förbättrat sitt resultat genom ökad omsättning och minskade kostnader medan 
Tänndalen fortfarande kämpar med att återfå sin marknadsposition i en hård 
konkurrens. Koncernens åretrunt-öppna destinationer Orsa Grönklitt och Mora 
Parken visar den största ökningen av nettoresultat.

Campinganläggningarna hade trots lite sämre väder även i år en bra säsong 
och sommarturismen runt Siljan har fortsatt att utvecklas positivt där SCB 
rapporterar en ökning av antalet gästnätter med 2 % för perioden juni till 
augusti. Högsäsongsveckorna är nästan fullbokade varje år vilket innebär 
att för att våra campingar skall kunna växa behöver de utvecklas med fler 
campingtomter och stugor samt aktiviteter utanför högsäsong. 

Under verksamhetsåret har återigen Moraeus med mera spelats in vid Orsa 
Camping. Beslut om inspelning kom sent och tidigarelades också till slutet 
av maj och början av juni av juni vilket gav väderutmaningar för personal 
och gäster. Programmet sänds hösten/vintern 2015 och mediavärdet av 
exponeringen är mycket värdefull för företaget. Orsa Grönklitt hade den största 
ökningen av omsättningen och visar upp en allt starkare sommarprodukt. 

SLAO rapporterade en ökning av skipassomsättningen i Sverige under 
2014/2015 med 12,8 %. Våra anläggningar ökade också men i olika omfattning. 
Orsa Grönklitt ökade 16 %, något mer än riksgenomsnittet medan Tänndalen 
ökade något mindre än riksgenomsnittet med 6,5 %. Tänndalen hade en 
snöfattig säsongsinledning som höll i sig över jul och nyår, och tuff konkurrens 
utav Funäsdalens nya gondolbana. Grönklitts ökning härleds till fler alpina 
gäster under vecka 8 till 9 när skid-VM gjorde att Vasaloppet flyttades en vecka 
framåt. 

En ökad efterfrågan av fritidstomter på Orsa Grönklitt har lett till att resterande 
lager av tomter tagit slut. Under året har detaljplanen för tomtområde 
Råtjärnsberget vunnit laga kraft och en första exploatering av 19 tomter 
har påbörjats. Totalt innehåller planen 66 tomter. Marknadsföring av de 19 
tomterna i etapp 1 påbörjades under sommaren och säljstart skedde under 
oktober. I Tänndalen finns säljbara tomter i lager, men marknaden har varit sval 
i den delen av fjällvärlden även i år.

Total investeringsvolym 
Den totala investeringsvolymen i koncernen uppgår till 21 316 (15 953) 
tkr, efter avdrag för regionalt utvecklingsbidrag på 0 (7 410) tkr. De 
största investeringarna utgörs av utbyggnation av servicehus samt en ny 
äventyrsminigolfbana på Mora Camping samt utbyggnad av längdshop samt 
café i Orsa Grönklitt. 

Risker och möjligheter 
Världen drabbas regelbundet av ekonomiska kriser och lågkonjunkturer. 
Erfarenheten visar att effekterna för Grönklittsgruppen 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 turismland för 
svenskar som väljer att stanna kvar i Sverige och för utländska besökare som 
reser till Sverige medan en stark kronkurs kan innebära att turismen i Sverige 
påverkas negativt. 

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

Övriga risker och hot 
Varma vintrar och regniga somrar kan ha negativ effekt på vissa av bolagets 
verksamheter. Ändrade skatter och avgifter samt ändrad lagstiftning kan 
påverka bolagets verksamhet. Placeringar av helgdagar kan påverka både 
positivt och negativt. Allvarligare djursjukdomar i Orsa Rovdjurspark 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 
nyårshelgerna och så även påskhelgen som infaller tidigare under nästa år. 
Totalt bokningsläge för alla logianläggningar inför vintern 2015/2016 den  
7 december är 11 % bättre än samma tidpunkt föregående år. 

På två av koncernens anläggningar har det öppnats upp asylboende för en 
kort period under några vintermånader, då det normalt är låg beläggning. Med 
tanke på den utveckling som är i omvärlden och i Sverige vill vi bidra med vad 
vi kan utan att prioritera ned våra ordinarie gäster.  

Den 1 oktober 2015 förvärvades 87,4 % av återstående aktier i 
Grönklittsbostäder, ett fastighetsbolag på Grönklitt med 6 hus och totalt 
30 lägenheter som är byggda år 2005 och 2008. Grönklittsbostäder omsätter 
4 mnkr med en balansomslutning på 34 mnkr, aktierna förvärvades för 10 mnkr 
och kommer från och med innevarande år att till fullo ingå i koncernens 
räkenskaper. Lägenheterna skall under året inredas och ge anläggningen ett 
större antal egna bäddar.

Den 1 november 2015 fusionerades Aktivitetscenter Udden Orsa AB in i 
moderbolaget Grönklittsgruppen AB (publ) som ett första steg i en process där 
organisations- och bolagsstrukturen ska renodlas.

Den 29 december 2015 invigs Orsa Grönklitts första fyrstolslift, en efterlängtad 
produkt och ett stort steg i utvecklingen för den alpina produkten på 
anläggningen. Investeringen har pågått under oktober till december och 
medfört en ny pist intill Orsa Rovdjurspark, ett uppgraderat barnområde och 
ett pistgarage som står klart under vintern 2015/2016.

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



Verksamhetsberättelse sida 39sida 38 Års- och koncernredovisning

Miljöpåverkan 
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet 
avser uttag av vatten för tillverkning av konstsnö. Den tillståndspliktiga 
verksamheten motsvarar cirka 20 % av bolagets nettoomsättning.

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, namnbyte har skett till  
Svenska Campingpärlor AB i december 2015

Förvärvet av dotterbolagen har skett enligt följande; Tomteland AB förvärvades 
2008-09-01, Hamrafjällets Lift AB förvärvades 2010-07-01, AB Grännastrandens 
Camping förvärvades 2012-04-16, Aktivitetscentrum Udden Orsa AB 
förvärvades 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.

Flerårsjämförelse
Koncernens ekonomiska utveckling fem år i sammandrag. 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Nyckeltal 2014/15 2013/14 2012/13  2011/12  2010/11

Nettoomsättning 219 364 177 261 172 325 159 727 159 192

Rörelseresultat (EBITDA) 40 294 35 532 19 647 18 790 22 550

Varav tomtförsäljning i rörelseresultat 1 218 1 575 1 621 356 8 918

Resultat efter finansiella poster 9 190 5 165 -30 404 -12 299 -4 758

Balansomslutning 407 812 417 329 394 610 402 080 363 539

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 714 29 993 23 554 8 519 20 293

Antal anställda 181 159 159 150 151

Soliditet % 58,0 55,0 55,0 60,9 55,1

Avkastning på totalt kapital % 3,2 2,4 neg neg neg

Avkastning på eget kapital % 5,6 4,3 neg neg neg

Resultat per aktie 1,45 0,83 neg neg neg

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Vinstmedel Kronor

Överkursfond 171 328 766

Balanserat resultat -23 706 566

Årets resultat -1 119 686

Summa 146 502 514

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras  
så att i ny räkning överförs 146 502 514
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Not 2014-09-01
–2015-08-31

2013-09-01
–2014-08-31

1

Rörelsens intäkter m m 

Nettoomsättning 3 219 364 177 261

Aktiverat arbete för egen räkning 1 070 714

Övriga rörelseintäkter 4 6 210 7 684

Summa rörelsens intäkter 226 644 185 659

Rörelsens kostnader

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter -34 922 -27 416

Övriga externa kostnader 5, 6 -70 136 -56 700

Personalkostnader 7 -81 330 -66 051

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 8 -27 029 -25 774

Resultat från andelar i intresseföretag 9 38 40

Summa rörelsens kostnader -213 379 -175 901

Rörelseresultat 3 13 265 9 758

Finansiella poster

Ränteintäkter 2 95

Räntekostnader -4 077 -4 688

Resultat efter finansiella poster 9 190 5 165

Skatt på årets resultat 10 -2 704 -1 449

Årets resultat 6 486 3 716

Koncernresultaträkning

Tillgångar Not 15-08-31 14-08-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 11 10 429 12 950

Nyttjanderätt 12 3 139 3 278

Summa 13 568 16 228

Materiella anläggningtillgångar

Byggnader och mark 13 226 720 228 593

Markanläggningar 14 70 549 71 633

Maskiner och inventarier 15 51 094 55 550

Djur 16 122 235

Pågående nyanläggningar 17 4 100 423

Summa 352 585 356 434

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 18 143 105

Övriga aktier och andelar 19 3 779 3 677

Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 - 200

Andra långfristiga fordringar 35 3 752 3 752

Summa 7 674 7 734

Summa anläggningstillgångar 373 827 380 396
Omsättningstillgångar
Varulager mm 

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 8 479 8 817

Tomter 12 095 9 567

Summa 20 574 18 384

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 017 8 304

Övriga kortfristiga fordringar 1 501 2 868

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 3 502 6 084

Summa 9 020 17 256

Kassa och bank 4 391 1 293

Summa omsättningstillgångar 33 985 36 933
Summa tillgångar 407 812 417 329

Koncernbalansräkning
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Koncernbalansräkning (fortsätter)

Eget kapital och skulder Not 15-08-31 14-08-31

Eget kapital 22

Aktiekapital 44 678 44 678

Övrigt tillskjutet kapital 202 444 202 444

Annat eget kapital inklusive årets resultat -10 788 -17 273

Summa eget kapital 236 334 229 849

Avsättningar
Negativ goodwill 36 215 299

Uppskjutna skatter 23 3 283 1 549

Summa avsättningar 3 498 1 848

Långfristiga skulder 
Konvertibelt lån 24 - 1 575

Skulder till kreditinstitut 25 112 616 125 862

Summa långfristiga skulder 112 616 127 437

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 14 397 14 761

Checkräkningskredit (Beviljad kredit 50.000 (50.000) tkr) - 2 461

Leverantörsskulder 18 499 13 616

Övriga kortfristiga skulder 6 160 8 693

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 16 308 18 664

Summa kortfristiga skulder 55 364 58 195

Summa eget kapital och skulder 407 812 417 329
Ställda säkerheter 27 235 991 236 979

Ansvarsförbindelser 28 13 569 18 078

Kassaflödesanalys för koncernen

Not 2014-09-01
–2015-08-31

2013-09-01
–2014-08-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 13 265 9 758

Avskrivningar 27 114 25 857

Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm -125 -1 805

Erhållen ränta 2 95

Erlagd ränta -4 077 -4 688

Erhållen (+)/betald (-) inkomstskatt -52 4 853

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital 36 127 34 070

Minskning (+) resp ökning (-) av varulager -2 727 329

Minskning (+) resp ökning (-) av rörelsefordringar 7 401 9 136

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder -87 -13 542

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 714 29 993

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -21 316 -15 953

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 248 1 212

Förvärv av dotterföretag (-)/Återbetald köpeskilling (+) 29 - -700

Avyttring (+)/förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar (-) 98 -474

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 970 -15 915

Finansieringsverksamheten
Förändring checkkredit -2 461 -7 270

Amortering av lån -15 185 -11 824

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -17 646 -19 094

Årets kassaflöde 3 098 -5 016
Likvida medel vid årets början 1 293 6 309

Likvida medel vid årets slut 4 391 1 293
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Moderbolagets resultaträkning

Not 2014-09-01 
–2015-08-31

2013-09-01 
– 2014-08-31

1

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 3 113 491 107 170

Aktiverat arbete för egen räkning 594 568

Övriga rörelseintäkter 4, 30 4 934 5 848

Summa intäkter 119 019 113 586

Rörelsens kostnader
Handelsvaror och förnödenheter -20 755 -18 342

Övriga externa kostnader 5, 6 -38 371 -32 974

Personalkostnader 7 -41 230 -39 485

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8 -15 508 -16 793

Summa rörelsens kostnader -115 864 -107 594

Rörelseresultat 3 3 155 5 992
Finansiella poster
Ränteintäkter 198 310

Räntekostnader -2 693 -3 278

Resultat efter finansiella poster 660 3 024

Bokslutsdispositioner 31 -1 729 -5 912

Skatt på årets resultat 10 -51 414

Årets förlust -1 120 -2 474

Moderbolagets balansräkning

Tillgångar Not 2015-08-31 2014-08-31

1, 2

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 11 1 821 3 035

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 135 268 136 847

Markanläggningar 14 50 577 53 202

Maskiner och inventarier 15 26 186 26 767

Djur 16 122 235

Pågående nyanläggningar 17 3 633 133

Summa materiella anläggningstillgångar 215 786 217 184

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 32 53 444 53 444

Andelar i intresseföretag 18 300 300

Övriga aktier och andelar 19 1 534 1 534

Summa finansiella anläggningstillgångar 55 278 55 278

Summa anläggningstillgångar 272 885 275 497
Omsättningstillgångar
Varulager 

Handelsvaror och förnödenheter 5 751 5 940

Tomter 5 574 2 508

Summa varulager 11 325 8 448

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 196 5 392

Fordringar hos koncernföretag 30 45 741 46 904

Skattefordran 564 565

Övriga kortfristiga fordringar 390 372

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 2 344 3 398

Summa kortfristiga fordringar 51 235 56 631

Kassa och bank 4 011 1 051

Summa omsättningstillgångar 66 571 66 130
Summa tillgångar 339 456 341 627
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Moderbolagets balansräkning (fortsätter)

Eget kapital och skulder Not 2015-08-31 2014-08-31

33

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 44 678 44 678

Reservfond 31 115 31 115

Summa budet kapital 75 793 75 793

Fritt eget kapital

Överkursfond 171 329 171 329

Balanserat resultat -23 707 -21 233

Årets förlust -1 120 -2 474

Summa fritt eget kapital 146 502 147 622

Summa eget kapital 222 295 223 415
Obeskattade reserver 34 8 608 8 608
Avsättningar
Uppskjutna skatter 23 51 -

Summa avsättningar 51 0
Långfristiga skulder
Konvertibelt lån 24 - 1 575

Skulder till kreditinstitut 25 55 600 62 000

Summa långfristiga skulder 55 600 63 575
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 6 400 6 400

Leverantörsskulder 13 995 10 339

Checkräkningskredit (Beviljad kredit 50.000 (50.000)tkr) - 2 461

Skulder till koncernföretag 30 21 087 14 243

Övriga kortfristiga skulder 1 742 2 936

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 9 678 9 650

Summa kortfristiga skulder 52 902 46 029
Summa eget kapital och skulder 339 456 341 627
Ställda säkerheter 27 121 285 120 673

Ansvarsförbindelser 28 71 716 53 880

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Not 2014-09-01 
–2015-08-31

2013-09-01 
–2014-08-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 3 155 5 992

Avskrivningar 15 508 16 793

Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm -1 729 -8

Erhållen ränta 198 310

Erlagd ränta -2 693 -3 278

Erhållen (+)/betald (-) inkomstskatt 1 4 146

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 14 440 23 955

Minskning (+) resp ökning (-) av varulager -2 876 257

Minskning (+) resp ökning (-) av rörelsefordringar 5 395 1 521

Justering för aktieägartillskott dotterbolag som avräknats  
mot kortfristig fordran - -8 000

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder 9 334 1 693

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 293 19 426

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -12 897 -11 313

Förvärv av dotterföretag(-)/Återbetald köpeskilling (+) 29 - -950

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 897 -12 263

Finansieringsverksamheten
Förändring checkkredit - -2 311

Amortering av lån -7 975 -6 400

Lämnat koncernbidrag -2 461 -1 000

Erhållet koncernbidrag - 2 881

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 436 -6 830

Årets kassaflöde 2 960 333
Likvida medel vid årets början 1 051 718

Likvida medel vid årets slut 4 011 1 051
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Not 1, redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014/15 upprättas års- och koncernredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). 
Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången till K3 har 
inneburit att komponentavskrivning sker på byggnader och mark. Övergången har inte 
medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp för räkenskapsåret 2013/2014.

Effekt av övergången till K3
Följande ändringar av redovisningsprinciper har skett i övergången till K3 för koncernen:

• De poster som ingår i Eget kapital delas inte längre in i bundet och fritt kapital utan 
i posterna; Aktiekapital, Övrigt tillskjutet kapital, Annat eget kapital inklusive årets 
resultat.

• Komponentavskrivning sker på byggnader.

Moderbolaget
• Vid övergången har moderbolaget tillämpat följande undantag från retroaktiv 

tillämpning: koncernbidrag som tidigare redovisades som bokslutsdispositioner har 
inte omklassificerats.

Koncernredovisning 
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att 
dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas 
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår 
härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende 
tiden efter förvärvet.

I moderföretagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde 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 koncern-
värdemetoden, 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 valuta värderas till balansdagens kurs. Vinster och 
förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga 
rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader.

Intäkter 
Koncernen genererar intäkter huvudsakligen genom inträdesavgifter till Rovdjursparken 
och Tomteland, hyresintäkter vid Orsa Camping, Siljansbadets Camping, Rättviks Camping, 
Grännastrandens Camping, Moraparken AB och Aktivitetscentrum Udden Orsa AB samt 
liftkortsförsäljning i Orsa Grönklitt och i Hamrafjällets Lift AB. Dessutom har koncernen 
viss butiksförsäljning och provisionsintäkter vid stuguthyrning. Intäkterna redovisas i den 
period tjänsterna utförs eller varorna levereras. Försäljning redovisas netto efter moms 
och rabatter. Tomtförsäljning klassificeras som nettoomsättning. Försäljning av tomter 
redovisas när avtal slutits om försäljning. 

Noter, gemensamma för moderbolag  
och koncern

I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Intresseföretagsredovisning 
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moder-
företagets 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 kapitalandelsmetoden. 
Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde 
vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i 
intresseföretagets nettotillgångar. I koncernens resultaträkning ingår koncernens andel av 
intresseföretagets resultat. 

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

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt 
samt andel i intresseföretags skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt 
de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
De temporära skillnaderna hänförs huvudsakligen till framtida vinst på tomter och 
skattemässiga underskott.

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

I moderföretaget redovisas – på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 
– den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade 
reserverna. 

Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över den 
bedömda nyttjandetiden. Goodwill avskrivs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. 

Antal år

Nyttjanderätt 5–33 år

Goodwill 10 år

Negativ goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet 
av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffnings-
värde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i 
komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida 
ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens 
värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas 
som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge 
upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall 
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görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisationsvinst 
respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar 
skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 
används för övriga typer av materiella anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider 
tillämpas: 

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkringsredovisning). Avtal 
om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen 
erhålls en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten 
Räntekostnader och liknande resultatposter. 

Säkringsredovisningens upphörande, säkerhetsredovisningen avbryts om:

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

• säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning. 
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas 
omedelbart i resultaträkningen.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell 
skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal 
kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en 
samtida avyttring av tillgången och regleringen av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar. Vid balansdagen görs en 
bedömning om det finns någon indikation på nedskrivnings behov i något av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. 
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda 
finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

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 samman-
hängande villkor. Statligt 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 materiella 
anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Leasingavtal 
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i årets resultat linjärt över 
leasingperioden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Endast 
operationell leasing förekommer i koncernen. 

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns 
en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättning efter avslutad anställning. Företaget har olika planer för ersättningar 
efter avslutad anställning, förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Ersättningarna utgörs i huvudsak av avgiftsbestämda pensionsplaner.En avgiftsbestämd 
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken företaget betalar fastställda avgifter 
till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala 
något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. 
Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.
En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan  som anger ett belopp för den 
pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller 
flera faktorer, såsom ålder, tjänstgöringsgrad och pensionsgrundande lön. Företaget bär 
i allt väsentligt risken att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat, så kallad 
aktuariell risk. De förmånsbestämda pensionsplaner som finns i företaget redovisas 
enligt förenklingsreglerna i Kapitel 28 i BNAR 2012:1, vilket innebär att de redovisas 
som avgiftsbestämda planer i företaget. Bolaget redovisar således båda planerna som 
avgiftsbestämda planer. 

Ersättning vid uppsägning utgår då avslut av anställning sker före den normala tidpunkten 
för anställningens upphörande eller då den anställde accepterat ett sådant erbjudande om 
frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon 
framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal 
eller informell förpliktelse att lämna en sådan ersättning.

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

Byggnader Antal år

Stommar 50 år

VA och elsystem 40 år

Fasader, yttertak, fönster 20–40 år

Kök och sanitet 10–30 år

Värme, ventilation 20–30 år

Ytskikt 10–20 år

Markanläggningar 20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–10 år

Linbanor 20 år

Inventarier, verktyg och installationer 3–20 år

Inga låneutgifter aktiveras.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade 
värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner 
görs varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas 
nedskrivningar och återföring av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket 
innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar tas bort 
från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut 
eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar. Fordringar redovisas som omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli 
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Övriga långfristiga värdepappersinnehav. Posten består huvudsakligen av aktier 
och andelar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas 
inledningsvis till anskaffningsvärde. I efter följande redovisning redovisas aktierna till 
anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. Nedskrivning 
sker om värdenedgången bedöms vara bestående.  

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag 
för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
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Not 2, uppskattningar och bedömningar
Den 6 februari 2012 inträffade en arbetsplatsolycka när en lavin utlöstes i Hamrafjällets 
Lift AB:s skidanläggning och en anställd omkom. Hamrafjällets Lift AB har den 15 april 
2015 dömts att betala 1,8 mnkr i företagsbot vid Östersunds tingsrätt för arbetsmiljöbrott. 
Hamrafjällets Lift AB har överklagat tingsrättens dom. Hovrätten har meddelat prövnings-
tillstånd och med extra juridisk expertis samt nya ansatser i argumentationen bedöms det 
att Hamrafjällets Lift AB har goda möjligheter att vinna målet i hovrätten och befrias från 
företagsboten. Företagsboten är upptagen som en ansvarsförbindelse.

Hamrafjällets Lift AB har de senaste åren haft negativa resultat. Prognosen framåt pekar på 
positiva resultat och positiva kassaflöden. Styrelsens bedömning är att positiva resultat och 
positiva kassaflöden kommer att uppnås för år 2016. Skulle denna prognos ej inträffa kan 
nedskrivning av anläggningstillgångar i bolaget bli aktuellt.

Med anledning av Rovdjursparkens negativa resultat har ett kraftfullt åtgärdspaket 
vidtagits som bedöms ge ett positivt kassaflöde från år 2016. Posten ger indirekt kassaflöde 
till övriga tillgångar i koncernen vilket försvarar det strategiska värdet. Sammantaget 
bedömer styrelsen att parken och dess tillgångar försvarar sitt värde.  

Not 3, nettoomsättningens och rörelseresultatets 
fördelning på rörelsegrenar

Nettoomsättningen fördelar sig på 
rörelsegrenar enligt följande:

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Koncern 
2013-09-01 

–2014-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Siljansbadets Camping 9 685 9 648 9 685 9 648

Rättviks Camping 9 254 9 301 9 254 9 301

Orsa Camping 22 532 23 135 22 532 23 135

Grönklitt 54 819 48 859 54 819 48 859

Rovdjursparken 14 691 14 239 14 691 14 239

Tomteland 11 569 11 906 - -

Tänndalen 43 192 42 208 - -

Gränna Camping 10 638 10 566 - -

Aktivitetscentrum Udden 497 527 - -

Moraparken (föreg. år avser en månad) 39 977 4 884 - -

Tomtförsäljning 2 510 1 988 2 510 1 988

Summa 219 364 177 261 113 491 107 170

Rörelseresultatet fördelar sig på 
verksamhetsgrenar enligt följande:

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Koncern 
2013-09-01 

–2014-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Siljansbadets Camping 2 439 3 701 2 439 3 701

Rättviks Camping 2 385 3 185 2 385 3 185

Orsa Camping 108 3 331 108 3 331

Grönklitt 205 -1 874 205 -1 874

Rovdjursparken -3 200 -3 926 -3 200 -3 926

Tomteland 406 542 - -

Tänndalen -421 -1 175 - -

Gränna Camping 2 112 1 384 - -

Aktivitetscentrum Udden 9 16 - -

Moraparken (föreg. år avser en månad) 7 966 2 960 - -

Resultat från intresseföretag 38 40 - -

Tomtförsäljning 1 218 1 575 1 218 1 575

Summa 13 265 9 759 3 155 5 992

Röresleresultatet för anläggningarna i moderbolaget belastas av koncernens overheadkostnader.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 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 förhållande till 
balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella intäkter i förhållande till eget kapital.

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

Resultat per aktie. Årets nettoresultat efter skatt för koncernen dividerat med antal aktier.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, 
förutom i de fall som anges nedan.

Bokslutsdispositioner. Förändringar av obeskattade reserver redovisas som 
bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdispositioner. 

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för 
aktierna samt förvärvskostnader. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens 
indelning.

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den 
uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
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Framtida minimileaseavgifter som 
kommer att erhållas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal:

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Koncern 
2013-09-01 

–2014-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Förfaller till betalning inom ett år -1 206 -1 206 -1 206 -1 206

Förfaller till betalning senare än ett men  
inom 5 år -4 824 -4 824 -4 824 -4 824

Förfaller till betalning senare än 5 år - -1 206 - -1 206

Summa -6 030 -7 236 -6 030 -7 236

En av moderföretagets hyrda fastigheter är ett elevboende som innehas för långsiktig uthyrning där en kommun är 
hyresgäst. Fem år återstår för närvarande av den tioåriga avtalsperioden.

Not 7, medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Koncern

2014-09-01 
–2015-08-31

Koncern 
2013-09-01 

–2014-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Medelantalet anställda, med fördelning på 
kvinnor och män har uppgått till

Kvinnor 101 82 56 44

Män 80 77 44 53

Totalt 181 159 100 97

Löner och ersättningar har uppgått till

Styrelsen och verkställande direktören 1 674 1 616 1 674 1 616

Övriga anställda 59 338 48 173 29 010 27 526

Avgår erhållet lönebidrag -588 -653 -129 -202

Totala löner och ersättningar 60 424 49 136 30 555 28 940

Sociala avgifter enligt lag och avtal 17 246 14 564 9 186 8 820

Pensionskostnader (varav för verkställande 
direktör 404 (364) tkr) 3 626 3 102  1 896 2 062

Totala löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader 81 296 66 802 41 637 39 822

Moderbolaget
2014/2015 

antal på 
balansdagen

2014/2015 
varav män

2013/2014 
antal på 

balansdagen

2013/2014 
varav män

Styrelseledamöter 7 86% 9 78%

Verkställande direktör och  
ledande befattningshavare 5 60% 4 50%

Till styrelsens ledamöter har ersättning utgått med 716 (707) tkr varav 178 (104) tkr till ordföranden Bengt-Erik Lindgren och 
0 (74) tkr till avgående ordförande Susanne Olofsson. Till vice ordförande Hans-Eric Johansson 80 (67) tkr och till avgående 
vice ordförande Hans-Göran Olsson med 37 (80) tkr. Till styrelseledamöterna har ersättning utgått med 67 (67) tkr till Mattias 
Skoglund och Anders Blomquist, 67 (39) tkr till Annika Hofmann, 67 (39) till Leif Nilsson, 28 (39) tkr till Martin Moraeus,  
39 (0) tkr till Jan Lovén, samt till avgående ledamöter Elisabet Wezlaff och Arne Bergli 44 (39) tkr, Charlie Eldh (28) tkr och till 
Carita Bäcklund 0 (28) tkr.

VD har uppburit lön, ersättningar och förmåner till ett värde av 958 (909) tkr. VD har avtal med ömsesidig uppsägning om  
6 månader men inget avgångsvederlag.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelse och verkställande direktör är desamma för både moderbolaget och de helägda dotterbolagen. 

Not 4, övriga rörelseintäkter
Koncern

2014-09-01 
–2015-08-31

Koncern 
2013-09-01 

–2014-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Ersättning för tjänster till dotterföretag - - 2 596 2 327

Realisationsresultat vid avyttring av 
anläggningstillgångar 1 482 851 - 131

Erhållna bidrag 19 22 19 22

Valutakursvinster 1 6 1 6

Övriga hyresintäkter 1 335 1 323 1 335 1 323

Arrendeintäkter 1 106 959 - -

Provisionsintäkter - 22 - -

Förvärvsresultat - 1 010 - -

Övrigt 2 267 3 491 983 2 039

Summa 6 210 7 684 4 934 5 848

Not 5, ersättning till revisorerna

PwC

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Koncern 
2013-09-01 

–2014-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Revisionsuppdraget 616 512 377 339

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 52 50 50 20

Skatterådgivning 162 40 162 38

Övriga tjänster 9 50 9 67

Summa 839 652 598 464

Not 6, operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter, som ska 
erläggas avseende icke uppsägningsbara 
leasingavtal:

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Koncern 
2013-09-01 

–2014-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Förfaller till betalning inom ett år 6 741 6 684 4 051 4 193

Förfaller till betalning senare än ett men  
inom fem år 11 827 14 882 9 285 11 875

Förfaller till betalning senare än fem år 3 182 4 974 619 2 089

Summa 21 750 26 540 13 955 18 157
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 7 002 6 570 4 193 3 775

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda/arrenderade fastigheter/lokaler. 
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Not 11, goodwill
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Ingående anskaffningsvärden 50 338 50 338 12 140 12 140

Årets förändringar

Nettoanskaffningsvärden 50 338 50 338 12 140 12 140

Ingående ackumulerade avskrivningar -20 779 -18 258 -9 105 -7 891

Årets förändringar

Avskrivningar -2 521 -2 521 -1 214 -1 214

Utgående ackumulerade avskrivningar -23 300 -20 779 -10 319 -9 105

Ingående ackumulerade nedskrivningar -16 609 -16 609 - -

Utgående ackumulerad nedskrivning -16 609 -16 609 - -

Utgående restvärde 10 429 12 950 1 821 3 035

Not 12, nyttjanderätt
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 8 135 4 085 800 800

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag - 4 050 - -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 8 135 8 135 800 800

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 858 -4 048 -800 -800

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag - -780 - -

Avskrivningar -138 -30 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 996 -4 858 -800 -800

Utgående restvärde enligt plan 3 139 3 277 0 0

Not 8, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Koncern 
2013-09-01 

–2014-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Goodwill 2 521 2 521 1 214 1 214

Negativ Goodwill -84 -84 - -

Nyttjanderätt 138 30 - -

Byggnader 8 934 7 448 4 844 4 934

Markanläggningar 4 781 4 322 3 632 3 492

Djur 113 140 113 134

Maskiner och inventarier 10 626 11 397 5 705 7 018

Summa 27 029 25 774 15 508 16 792

Not 9, resultat från andelar i intresseföretag
Koncern

2014-09-01 
–2015-08-31

Koncern 
2013-09-01 

–2014-08-31
Andel i intresseföretags resultat 38 40

Summa 38 40

Not 10, skatt på årets resultat
Koncern

2014-09-01 
–2015-08-31

Koncern 
2013-09-01 

–2014-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Aktuell skatt -2 704 -1 449 - -

Uppskjuten skatt - -51 414

Skatt på årets resultat -2 704 -1 449 -51 414
Redovisat resultat före skatt 9 190 5 165 -1 069 -2 888
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) -2 022 -1 136 235 635

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -554 -528 -286 -221

Omräkning underskottsavdrag -126 - - -

Skatteeffekt av eget kapital transaktion - 220 - -

Skatteeffekt av schablonränta på 
periodiseringsfond -2 -5 - -

Redovisad skattekostnad -2 704 -1 449 -51 414
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Not 14, markanläggning
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 94 987 76 897 71 313 68 508

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag - 3 859 - -

Investeringar 3 697 9 558 1 006 3 512

Avgår statligt stöd - -5 108 - -707

Omklassificeringar - 9 780 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 98 684 94 986 72 319 71 313

Ingående ackumulerade avskrivningar -23 355 -17 245 -18 110 -14 618

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag - -1 786 - -

Avskrivningar -4 781 -4 322 -3 632 -3 492

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 136 -23 353 -21 742 -18 110

Utgående restvärde enligt plan 70 548 71 633 50 577 53 203
Erhållna offenliga stöd har reducerat det 
ackumulerade anskaffningsvärdet med 14 712 14 712 14 134 14 134

Not 15, maskiner och inventarier
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Ingående anskaffningsvärden 176 438 149 503 92 507 89 219

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag - 22 656 - -

Investeringar 6 527 6 725 5 124 3 287

Erhållet investeringsstöd - -268 - -

Försäljningar och utrangeringar -1 180 -2 178 -188 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 181 785 176 438 97 443 92 506

Ingående ackumulerade avskrivningar -120 888 -92 469 -65 740 -58 722

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag - -18 839 - -

Försäljningar och utrangeringar 823 1 817 188 -

Avskrivningar -10 626 -11 397 -5 705 -7 018

Utgående ackumulerade avskrivningar -130 691 -120 888 -71 257 -65 740

Utgående restvärde enligt plan 51 094 55 550 26 186 26 766
Erhållna offentliga stöd har reducerat det 
ackumulerade anskaffningsvärdet med 9 583 9 583 9 117 9 117

Not 13, byggnader och mark
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Byggnader
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 264 877 196 332 140 797 136 490

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag - 62 723 - -

Investeringar 7 385 4 472 3 252 2 573

Avgår statligt stöd - -384 - -

Omfört från pågående 14 1 734 - 1 734

Försäljningar -402 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 271 874 264 877 144 049 140 797

Ingående ackumulerade avskrivningar -83 472 -49 698 -31 206 -26 272

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag - -26 326 - -

Avskrivningar -8 934 -7 448 -4 844 -4 934

Försäljningar 89 - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -92 317 -83 472 -36 050 -31 206

Ingående ackumulerade nedskrivningar -2 800 - - -

Genom förvärv av dotterbolag - -2 800 - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 800 -2 800 0 0

Utgående restvärde enligt plan 176 757 178 605 107 999 109 591

Erhållna offentliga stöd har reducerat det 
ackumulerade ansk.värdet med 16 733 16 733 12 612 12 612

Mark
Ingående anskaffningsvärden 49 989 46 455 27 255 24 740

Investeringar 14 2 610 14 2 515

Genom förvärv av dotterföretag - 924 - -

Försäljningar -578 - - -

Omklassificering från lager av ej exploaterade 
tomter 538 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 49 962 49 989 27 269 27 255

Utgående restvärde byggnader 
och mark enligt plan 226 720 228 594 135 268 136 846
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Not 19, övriga aktier och andelar
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Swetrac 100 aktier 12 12 12 12

Grönklittsbostäder AB, Org nr 556675-4395 
(ägarandel 12,6 %) 1 260 1 260 1 260 1 260

Skilodge Tänndalen AB, Org nr 556845-7971 
(ägarandel 19 %) 2 194 2 099 - -

Dalafonden 10 10 10 10

BRF Björnen 150 andelsveckor  
(ägarandel 3,3 %) 253 253 253 253

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

Övriga aktier och andelar 41 35 - -

Utgående redovisat värde, totalt 3 779 3 678 1 535 1 535

Koncern 
2015-08-31

Koncern 
2014-08-31

Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Ingående anskaffningsvärde 3812 3337 1535 1535

Förvärv 6 - - -

Genom villkorat aktieägartillskott 95 475 - -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3913 3812 1535 1535

Ingående nedskrivningar -134 -134 - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -134 -134 - -

Utgående restvärde 3779 3678 1535 1535

Koncern 
2015-08-31

Koncern 
2014-08-31

Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Ingående anskaffningsvärde 434 434 300 300

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 434 434 300 300

Ingående förändring i intresseföretags 
nettotillgångar -329 -369 - -

Årets förändring i intresseföretags 
nettotillgångar 38 40 - -

Utgående förändring i intresseföretags 
nettotillgångar -291 -329 - -

Utgående redovisat värde 143 105 300 300

Not 16, djur
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Ingående anskaffningsvärden 928 928 889 889

Årets förändringar

Avyttring/utrangering -39 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 889 928 889 889

Ingående ackumulerade avskrivningar -693 -553 -654 -520

Årets förändringar

Avskrivningar -113 -140 -113 -134

Avyttring/utrangering 39 - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -767 -693 -767 -654

Utgående restvärde enligt plan 122 235 122 235

Not 17, pågående nyanläggningar
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Ingående nedlagda kostnader 423 13 454 133 1 733

Årets förändringar

Under året nedlagda kostnader 3 693 258 3 500 133

Under året genomförda omfördelningar -16 -1 733 - -1 733

Under året genomförda omklassificeringar - -11 556 - -

Utgående nedlagda kostnader 4 100 423 3 633 133

Not 18, andelar i intresseföretag

Namn Org.nr. Säte
Kapital - 

andel (%)
Rösträtts-
andel (%)

Limbygården AB 556701-0870 Orsa 25 25

Hamra Aktivitets AB 556731-8034 Tänndalen 34 34

Antal  
andelar 

Koncern 
bokfört värde 

2015

Koncern 
bokfört värde 

2014

Moderbolag 
bokfört värde 

2015

Moderbolag
bokfört värde  

2014
Limbygården AB 1000 143 105 300 300

Hamra Aktivitets AB 334 - - - -

Summa  143 105 300 300

Hamra Aktivitets AB beslutade på stämma den 28 november 2013 att ansöka om frivillig likvidation och försattes i konkurs 
den 30 maj 2014. Konkursen avslutades den 29 september 2015.
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Not 24, konvertibler

Företaget hade fram till 2015-02-28 utelöpande lån som var konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning till 
konverteringskursen 90,00 kronor per aktie. Ingen utnyttjade möjligheten till konvertering som var möjlig under tiden  
2015-01-15 till 2015-02-20.

Not 25, skulder till kreditinstitut

I koncernen förfaller 55,4 (68,5) mnkr av de långfristiga skulderna till betalning senare än fem år efter balansdagen och  
i moderbolaget förfaller 30,0 (36,4) mnkr till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Not 26, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Upplupna semesterlöner 3 276 3 644 1 630 1 385

Upplupna löner 2 093 1 921 892 855

Upplupna sociala avgifter 4 144 3 340 2 423 1 615

Upplupna utgiftsräntor 261 283 212 187

Förbokade stughyror 1 758 1 183 1 758 1 183

Upplupna kostnader tomtområden 376 376 - -

Övriga upplupna kostnader 4 400 7 916 2 763 4 425

Summa 16 308 18 663 9 678 9 650

Not 23, uppskjuten skatt
Koncern

2014-09-01 
–2015-08-31

Koncern 
2013-09-01 

–2014-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjuten skattefordran  
hänförligt till underskottsavdrag 2 417 3 825 - -

Summa uppskjutna skattefordringar 2 417 3 825 0 0

Uppskjutna skatteskulder
Uppskjuten skatteskuld avseende tomter 2 779 2 779 - -

Uppskjuten skatteskuld avseende 
obeskattade reserver 2 565 2 262 - -

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära 
skillnader 220 197 51 -

Uppskjuten skatteskuld avseende  
långfristiga skulder 136 136 - -

Summa uppskjutna skatteskulder 5 700 5 374 51 0

Netto uppskjutna skatteskulder 3 283 1 549 51 0

Not 20, övriga finansiella anläggningstillgångar
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Ingående anskaffningsvärden 200 200

Årets förändringar

Försäljning -200 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden - 200

Utgående redovisat värde 0 200

Not 22, eget kapital i koncernen

Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2013-08-31 43 372 194 610 -20 980 217 002

Nyemission 1 306 7 834 - 9 140

Kostnad hänförlig till nyemission - - -9 -9

Årets resultat - - 3 716 3 716

Eget kapital 2014-08-31 44 678 202 444 -17 723 229 849

Årets resultat - - 6 486 6 486

Eget kapital 2015-08-31 44 678 202 444 -10 787 236 335

Not 21, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Förutbetald leasing 691 1 010 691 1 010

Driftbidrag simbadet 374 374 374 374

Övriga upplupna intäkter 689 2 857 618 1 098

Förutbetalda kostnader 1 748 1 843 661 915

Summa 3 502 6 084 2 344 3 397
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Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Goodwill - -1 010

Immateriella anläggningstillgångar - 3 270

Materiella anläggningstillgångar - 40 547

Finansiella anläggningstillgångar - 1 285

Varulager - 326

Övriga omsättningstillgångar - 7 661

Kassa Bank - 250

Långfristiga skulder - -34 400

Kortfristiga skulder - -7 839

Total köpeskilling 0 10 090
Kassa i förvärvet - -250

Ej utbetald del av köpeskillingen (emitterade aktier/andelar i intresseföretag) - -9 140

Påverkan på koncernens likvida medel 0 700

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

Not 30, transaktioner med närstående

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.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

2014/2015 2013/2014
Inköp och försäljning mellan koncernföretag 0 0

Försäljning 1 1

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

Not 27, ställda säkerheter
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

För egna skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 178 823 180 323 85 000 85 000

Företagsinteckningar 49 020 49 020 24 000 24 000

Inteckning tomträtt 5 500 5 500 - -

Inventarier med äganderättsförbehåll 263 363 - -

Avseende avtalat åtagande Enåbadet

  Pantförskrivet bankkonto 1 125 513 1 125 513

För åtaganden enligt aktieägaravtal  
har aktier pantförskrivits

Övriga aktier och andelar 1 260 1 260 1 260 1 260

För dotterbolags skulder

Fastighetsinteckningar - - 9 900 9 900

Summa ställda säkerheter 235 991 236 979 121 285 120 673

Not 28, ansvarsförbindelser
Koncern 

2015-08-31
Koncern 

2014-08-31
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Eventualförpliktelser
Eventuell företagsbot arbetsplatsolycka 1 800 1 800 - -

Borgen till förmån för dotterföretag - - 64 750 45 255

Erhållna stöd med villkorlig 
återbetalningsskyldighet 11 769 16 278 6 966 8 625

Summa ansvarsförbindelser 13 569 18 078 71 716 53 880

Not 29, förvärv av dotterföretag

Under föregående år förvärvades Moraparken AB och ingick som helägt dotterföretag i koncernens bokslut enligt 
förvärvsmetoden. I bokslutet per 2014-08-31 har den totala investeringen beräknats till 10 090 tkr.

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Erlagt kontant - 950

Verkligt värde av emitterade aktier - 9 140

Summa 0 10 090
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Not 33, förändring av eget kapital i moderbolaget

Aktiekapital Reservfond Överkurs- 
fond

Övrigt fritt 
eget kapital

Summa 
eget kapital

Eget kapital 2013-08-31 43 373 31 115 163 502 -22 699 215 291

Nyemission 1 306 - - - 1 306

Överkurs vid nyemission - - 7 834 - 7 834

Kostnader hänförliga till 
nyemission - - -8 - -8

Lämnade koncernbidrag - - - -1 000 -1 000

Erhållna koncernbidrag - - - 2 881 2 881

Skatteeffekt av koncernbidrag - - - -414 -414

Årets resultat - - - -2 474 -2 474

Eget kapital 2014-08-31 44 679 31 115 171 328 -23 706 223 416

Årets resultat - - - -1 120 -1 120

Eget kapital 2015-08-31 44 679 31 115 171 328 -24 826 222 296

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

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

Not 34, obeskattade reserver
Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan för maskiner 
och inventarier 8 608 8 608

Summa 8 608 8 608

Not 35, övriga långfristiga fordringar
Koncern 

2015-08-31
Koncern

2014-08-31
Ingående anskaffningsvärden 3 752 -

Omklassificeringar - 3 752

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 752 3 752

Utgående restvärde enligt plan 3 752 3 752

Not 31, bokslutsdispositioner
Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag
2013-09-01 

–2014-08-31
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan  
för maskiner och inventarier - -5 912

Erhållna koncernbidrag 2 053 -

Lämnade koncernbidrag -3 782 -

Summa -1 729 -5 912

Moderbolag 
2015-08-31

Moderbolag
2014-08-31

Ingående anskaffningsvärde 85444 67354

Lämnat aktieägartillskott Hamrafjällets Lift AB, Org nr 556298-7213 - 5000

Lämnat aktieägartillskott Tomteland AB, Org nr 556598-3383 - 3000

Förvärv av Moraparken AB, Org nr 556528-3628 - 10090

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 85444 85444

Ingående ackumulerade nedskrivningar -32000 -32000

Utgående ackumulerade nedskrivningar -32000 -32000

Utgående restvärde 53444 53444

Not 32, andelar i koncernföretag
Kapital- 
andel %

Rösträtts-
andel %

Antal 
aktier

Bokfört värde, 
2015-08-31

Bokfört värde, 
2014-08-31

Tomteland AB 
Org. nr: 556598-3383, 
Säte: Orsa

100 100 1 750 4 000 4 000

Hamrafjällets Lift AB 
Org. nr: 556298-7213 
Säte: Tänndalen

100 100 24 000 21 154 21 154

Aktivitetscentrum Udden Orsa AB 
Org. nr: 556725-5756 
Säte: Orsa

100 100 2 000 602 602

AB Grännastrandens Camping 
Org.nr: 556218-0272 
Säte: Gränna

100 100 5 000 17 598 17 598

Moraparken AB 
Org.nr 556528-3628 
Säte: Orsa

100 100 914 10 090 10 090
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Grönklittsgruppen AB (publ), org.nr 556098-7462 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Grönklittsgruppen AB (publ) för 
räkenskapsåret 2014-09-01 - 2015-08-31. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 33-68.  

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

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 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 revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. 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 
ändamålsenliga 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 koncernens 
finansiella ställning per den 31 augusti 2015 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 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 2014-09-01 - 2015-08-31. 

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 
dispositioner 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 
revision 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 verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

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

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

Mora den    december 2015 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Anders Hvittfeldt  
Auktoriserad revisor  

 

 
 

Resultat och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2016-01-20 för fastställelse.

Orsa 2015-12-08.

Bengt-Erik Lindgren 
Ordförande

Hans-Eric Johansson 
Vice ordförande

Leif Nilsson 
Ledarmot

Jan Lovén 
Ledarmot

Vår revisionsberättelse har lämnats XXXX-XX-XX.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Hvittfeldt
Auktoriserad revisor

Not 36, negativ goodwill
Koncern 

2015-08-31
Koncern

2014-08-31
Ingående anskaffningsvärden 418 418

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 418 418

Ingående avskrivningar -119 -35

Årets avskrivningar -84 -84

Utgående ackumulerade avskrivningar -203 -119

Utgående restvärde enligt plan 215 299

Anders Blomquist 
Ledarmot

Mattias Skoglund  
Ledarmot

Annika Hofmann 
Ledarmot

Mark Baljeu 
Verkställande direktör
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Grönklittsgruppens ledning

Koncernledning
Verkställande direktör
Mark Baljeu

Född: 1976, anställd: 2013 
Aktier: 400

Ekonomichef
Johanna Sammeli

Född: 1966, anställd: 2012 
Aktier: –

Försäljningschef
Mari Tara

Född: 1967, anställd: 2012 
Aktier: 3 306

Marknadschef

Daniel Mäkinen

Född: 1975, anställd: 2014 
Aktier: –

Bygg- och fastighetschef
Roger Tylén

Född: 1962, anställd: 2010 
Aktier: –

Styrelse
Ordförande
Bengt-Erik Lindgren

Född: 1950, invald: 2014 
Aktier: –

Vice ordförande
Hans-Eric Johansson

Född: 1944, invald: 2011 
Aktier: 452 880 via Rosebo Invest AB

Ledarmot
Mattias Skoglund

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

Ledarmot
Leif Nilsson

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

Ledarmot
Anders Blomquist

Född: 1960, invald: 2012 
Aktier: –

Ledarmot
Annika Hofmann

Född: 1959, invald: 2014 
Aktier: –

Ledarmot
Jan Lovén

Född: 1952, invald: 2015 
Aktier: 252 974 via Orsa kommun

Suppleant
Martin Moraeus

Född: 1979, invald: 2014 
Aktier: 228 000 via Orsa 
Besparingsskog

Anläggningschefer
Orsa Grönklitt
Mark Baljeu 

Född: 1976, anställd: 2013 
Aktier: 400

Tänndalen
Peter Jonasson

Född: 1966, anställd: 2015 
Aktier: –

Mora Parken

Sarah Larsson 

Född: 1973, anställd: 2015 
Aktier: –

Orsa Rovdjurspark
Pernilla Thalin

Född: 1979, anställd: 2005 
Aktier: –

Sagolandet Tomteland
Nicklas Lind

Född: 1974, anställd: 2011 
Aktier: –

Campingpärlor
Helen Arnesson

Född: 1983, anställd: 2006 
Aktier: 888




