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VD har ordet

Rekordsiffror
Det är starka, positiva vindar som blåser över Grönklittsgruppen. Vi växer genom 
förvärv, vi växer organiskt och vi kan uppvisa ett mycket bra ekonomiskt resultat. 
Vi har levererat vårt trettonde år av tillväxt, där kliven vi gjort i år varit större än 
någonsin. Vår omsättning har ökat från 227 mnkr till 313 mnkr på ett år.

Den största delen av vår ökning må vara relaterad till förvärv inom vår 
campingverksamhet.  Men det är också stora mängder av små transaktioner – i 
spannet mellan 100-300 kronor – som bidragit till den här omsättningsökningen. 
Kaffe, glass, minigolf, en campingnatt för 350 kronor och så vidare. 

Vad som också är glädjande är att vi under året vuxit organiskt på i princip 
alla våra anläggningar. En förklaring är vårt ökade fokus på försäljning. 
Grundfilosofin är att vi måste ha öppet i så stor utsträckning som möjligt. Vi ser 
effekterna tydligt: vi växer på alla våra enheter om vi kan hålla öppet en vecka 
mer än tidigare, öppna en extra kiosk eller försäljningsenhet. Det gäller oavsett 
anläggning inom koncernen. Att kunna växa förvärvsmässigt och organiskt, och 
därtill med gott resultat: det är något som vi ska vara stolta över. 

Trender
SLAO rapporterade en ökning av SkiPass-omsättningen i Sverige under 
2015/2016 med 6,2 % (12,8 %). Orsa Grönklitt ökade med 6 % och Tänndalen 
med 5,3 %.

Rapporterna som når oss kring campingbranschen som helhet är att den 
fortsätter växa även i år, slutgiltiga siffror kommer först i början på 2017.

Omsättning
Även räkenskapsåret 2015/16 blev ett verksamhetsår med tillväxt för 
Grönklittsgruppen AB (publ). Omsättningen ökade för trettonde året i följd till 
313 mnkr (227 mnkr).

Resultat
Årets resultat före skatt uppgick till 35,2 mnkr (9,2 mnkr). Innevarande år är det 
endast Tänndalen som haft ett negativt nettoresultat. Orsa Rovdjurspark har efter 
en del strukturella förändringar vänt upp till ett positivt nettoresultat.

De nyförvärvade anläggningarna har i stor grad bidragit till det höga 
nettoresultatet för  koncernen, framför allt Ansia i Lycksele. Största 
nettoresultatet bidrar Orsa Grönklitt med.

Vi har en pågående tomtförsäljning i Orsa Grönklitt. Tio tomter är sålda under 
innevarande år. Under perioden har vi även avyttrat några av våra mindre stugor 
i Orsa Grönklitt på den öppna marknaden.

Investeringar 
Den totala investeringsvolymen i koncernen uppgår till 81 mnkr (21 mnkr). De 
största investeringarna utgörs av fastigheter och byggnader i samband med 
förvärvet av Sunne Camping och Sommarland, fyrstolslift och pistgarage i Orsa 
Grönklitt, entréhus Orsa Rovdjurspark, nya husbilsplatser i Mora och fler elplatser 
i Gränna. Orsa Camping har under året fått en ny barnpool och servicehusen 
samt sommarrestaurangen Tingsnässtugan i Mora har renoverats.

Tv-exponering 
Sjätte säsongen av ”Moraeus med mera” spelades in på Orsa Camping i juni 
månad. Programmet började sändas i oktober innevarande år, och är som 
vanligt en mycket populär lördagsunderhållning i SVT. Mediavärdet för 
destinationen Orsa och vår camping är mycket stort.

Bokningsläge inför vintern 2016/2017
Den 5 december visade det totala bokningsläget för vintern 2016/17, avseende 
alla logianläggningar, en ökning med 18 % jämfört med föregående år.

Notabelt för vintern 2016/17 är att det är få lediga dagar över jul, nyår och 
trettonhelgen. Dessutom infaller påsken senare. Kalendereffekter och olika 
vädermässiga förutsättningar är parametrar som vi alltid måste förhålla oss till. 
En tillbakablick på 2015/2016 visar att sommaren var bra vädermässigt, med 
en stabil campingmarknad. Nu ser vi också en tendens att campingmarknaden 
med åren blivit mindre väderberoende.

Inledningen av vintersäsongen var tuff fram till och med nyår, med ett 
besvärligt snöläge på båda skidanläggningarna. Utmaningen vi hade bestod 
i att det var dåligt med natursnö, samt att vi hade svårt att producera snö. Vi 
visade vår flexibilitet vid denna tidpunkt, där vi ställde om organisationen och 
skapade alternativa aktiviteter för våra gäster, både ute och inne. Det var en 
styrka att under rådande snöbrist ändå kunna erbjuda ett gediget och varierat 
program.

Vintern 2015/16 blev sammantaget ändå gynnsam, inte minst tack vare 
kalendereffekten, med lång ledighet över jul och nyår, nästan tre hela veckor. 
Även den snörika påsken låg tidigt, i slutet av mars, vilket var bra för våra 
verksamheter i allmänhet och vår skidprodukt i synnerhet. 

Vi växer både 
förvärvsmässigt 

och organiskt 
med gott resultat.

Camping-
marknaden med 

åren blivit mindre 
väderberoende.
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Några ord om framtiden
Det är med en blandning av ödmjukhet och stolthet som vi kan måla upp 
bilden av Grönklittsgruppens framtid. Vad som nu väntar oss blir den största 
utmaningen hittills i koncernen, när vi förbereder oss för att ta nya, stora kliv i 
vår utveckling. 

Under mina tre år som VD/koncernchef har jag fått vara med på en tillväxtresa 
där vi nästan dubblerat omsättningen. Detta har varit möjligt genom ett 
fungerande lagarbete där vi varit kostnadsmedvetna, ökat försäljningen och 
gjort strategiska förvärv. Vi är nu Sveriges snabbast växande turismföretag.

Men vi är långt ifrån klara. Vad som väntar är nästa fas i utvecklingen, 
vi ska vi gå från att vara stora till att bli ännu större. För att nå våra mål 
väntar en omställning på flera plan; organisatoriskt, strukturellt och 
kompetensmässigt. Vi behöver se över våra interna processer, vår digitalisering, 
marknadskommunikation, affärs- och kundprospektering, ekonomi, ledarskap. 
Allt till en ny nivå.

Utan vår befintliga, stabila plattform, hade detta inte varit möjligt. Vi har 
en tydlig affärsstrategi där vi pekat ut riktningen inför framtiden. Vi har en 
stark och solid personalstyrka som tror på sig själva och vill vara drivande i 
utvecklingen. Vi styrelse och ägare som står bakom strategin, och därtill är 
väldigt aktiva i processen att ta oss vidare, framåt. Och inom våra verksamheter 
pratar vi bara i tillväxttermer: Skidprodukten växer, campingverksamheten 
seglar i stark medvind, samt att antalet gästnätter ökar bland både svenska och 
utländska besökare. 

Vårt utgångsläge förstärks av den positiva konjunktur som hela vår bransch 
verkar inom. Besöksnäringen i Sverige utvecklas stadigt och tillhör numera 
en av basnäringarna. Den är i många fall betydligt större än de traditionella 
näringarna. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla för det verksamhetsår som är till 
ända. Tack till alla gäster, partners, ägare och medarbetare. Vi ser nu fram emot 
ett nytt spännande och innehållsrikt år, där vi fortsätter att bygga värden, för 
våra gäster och aktieägare.

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 AB, Rosebo Invest AB och Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB. 
Övriga aktier ägs av olika företag och privatpersoner. Företaget är ett av Sveriges 
snabbast växande turismföretag och driver verksamhet året runt.

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.

2016 Duse Udde Camping i Säffle arrenderas, Grönklittsbostäder,  
 Sunne Camping och sommarland samt Ansia Resort i Lycksele förvärvas.

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

Nyckeltal 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13  2011/12

Nettoomsättning 297 819 219 364 177 261 172 325 159 727

Rörelseresultat (EBITDA) 70 085 40 294 35 532 19 647 18 790

Varav tomtförsäljning i rörelseresultat 5 222 1 218 1 575 1 621 356

Resultat efter finansiella poster 35 225 9 190 5 165 -30 404 -12 299

Balansomslutning 561 876 407 812 417 329 394 610 402 080

Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 090 40 714 29 993 23 554 8 519

Antal anställda 224 181 159 159 150

Soliditet % 46,8 58,0 55,0 55,0 60,9

Avkastning på totalt kapital % 7,1 3,2 2,4 neg neg

Avkastning på eget kapital % 15,1 5,6 4,3 neg neg

Resultat per aktie 6,02 1,45 0,83 neg neg

Mark Baljeu
VD/koncernchef 
Grönklittsgruppen AB (publ)

Orsa den 14 december 2016

Vi har en tydlig 
affärsstrategi, 

vi har pekat ut 
riktningen.

Vi ska gå från att 
vara stora till att bli 

ännu större.
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Hållbar utveckling
Mark berättar
Vårt hållbarhetsarbete är indelat i två övergripande områden. Det ena är 
det område som de flesta förknippar med hållbarhet: energieffektivisering, 
snålspolande kranar, användandet av rätt byggmaterial, energieffektivt 
byggande etc. De här ämnena är något som är med oss dagligen. Vi 
försöker även upphandla och använda så bra produkter som möjligt ur ett 
miljöperspektiv.

Vi gör löpande en kartläggning av våra anläggningar kring energi- och 
miljöfrågor. Utifrån kartläggningen görs sedan åtgärdsförslag, där behov 
för ytterligare utredningar och investeringar anges, samt att en kontinuerlig 
uppföljning sker.

Den andra delen är kopplad till rovdjursparken i Orsa Grönklitt och de 
samarbeten vi har där. Orsa Rovdjurpark har haft en given utgångspunkt från 
början – den ska göra skillnad. Det innebär att vi samlar in och förmedlar 
pengar och resurser till olika bevarandeprojekt och organisationer, kopplade till 
utrotningshotade arter som finns inom vårt bestånd i världen. Vi har även gjort 
det möjligt för våra gäster att bidra, genom de produkter vi säljer, samt via olika 
insamlingsställen i parken.

Från och med vintern 2016 har vi påbörjat ett samarbete med Panta mera, 
detta inom hela koncernen. Det innebär att det kommer att finnas tydligare 
insamlingsbehållare på våra anläggningar framöver för att samla in pant. 
Pengarna som kommer in går oavkortat till Barncancerfonden.

På skidområdet är hållbarhet en viktig parameter, kopplat till miljöfrågan i 
stort. Hela skidbranschen befinner sig i en omställningsfas. Det handlar om 
att bli mindre beroende av den snö som inte faller i samma omfattning som 
tidigare, genom att producera egen snö med mindre resurser (timmar, el, 
vatten) än tidigare. Teknikutvecklingen går rasande fort och vi måste fortsätta 
att investera för att ligga i framkant. Idag bygger mycket av skidbackar på 
producerad snö. Vi ser en tydlig skillnad när snön kommer. För ett antal år sen 
fanns i regel natursnö före jul. Nu är verkligheten ofta en annan och hela jul- 
och nyårsprodukten förutsätter att det finns producerad snö. Jag brukar säga 
att det mest optimala för hela besöksnäringen vore om vi flyttade tiden en 
månad framåt. Den bästa vinterprodukten infaller ofta i slutet av januari. 

Sammantaget: Grönklittsgruppen lever med hållbarhetsfrågan hela tiden, ur 
både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Hållbarhetsfrågor är viktiga 
för oss och vi jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, 
förbättra och utveckla långsiktiga lösningar för att minska vår miljöpåverkan.

Vi vill vara med och 
bidra till en positiv 

samhällsutveckling. 

Verksamhet
Grönklittsgruppen har totalt tolv 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. 

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, en kedja 
med nio olika anläggningar som tillsammans bildar en familj under ett samlat 
varumärke.

Fritid & konferens vid Siljan

Camping

Översikt varumärken
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Svenska Campingpärlor

Verksamhet 
Svenska Campingpärlor är en växande kedja av välskötta 
campinganläggningar runt om i Sverige. Tillsammans erbjuder de ett brett 
utbud av boende, mat, aktiviteter och underhållning, med gästen i centrum. 

Mark berättar
Vi har samlat ett antal starka och bra campingar runt om i Sverige under ett 
gemensamt varumärke: Svenska Campingpärlor. Vi tycker att namnet – som 
för övrigt kommer från våra gäster – är väldigt talande för vad det handlar 
om. De flesta har positiva associationer till ordet pärla, och det indikerar 
precis den kvalitet som vi eftersträvar på anläggningarna.

Vi har skapat en enkelhet för gästen, som känner igen sig i vår standard 
och vårt produktutbud. En bidragande faktor till den framgång vi röner är 
just att vara en kedja vilket möjliggör en effektivisering i samordning och 
samarbete. Vi är en lokal campingkedja på så sätt att gästerna besöker 
respektive ort, där Svenska Campingpärlor är en kvalitetsgarant. Vår 
marknadsföring följer samma röda tråd: Vi lyfter miljön på respektive ort 
som det unika, exempelvis Orsa Camping – en svensk campingpärla.

Vi har kommit så långt i vår utveckling att gästen vet att kvaliteten på 
exempelvis utrustning inom våra serviceanläggningar alltid håller en jämn 
och bra nivå – oavsett vilken av våra campingar de besöker. Samtidigt ställer 
det krav på att leverera service och produkter enligt gästens förväntningar, 
i flera led. 

Vi har en tydlig ambition att växa inom campingsektorn. Målet är att bli 
Sveriges ledande campingkedja med anläggningar i attraktiva lägen. Den 
här kvalitetsstämpeln är rådande även när vi tittar på förvärv. Det är med 
kritiska ögon vi betraktar de anläggningar som kan komma i fråga: de ska 
ha någonting unikt att erbjuda, vara de pärlor vi eftersträvar.

Men det unika behöver inte per automatik vara att det ska vara en jättefin 
sandstrand och bad, pärlbegreppet kan ha olika innebörd. Anläggningarna 
kan vara en skogspärla, fjällpärla, citypärla eller en sol- och badpärla. Det 
kan vara olika anläggningar, olika produkter för olika målgrupper, men 
kvaliteten ska alltjämt vara hög och anpassad till gästens behov. 

Vi paketerar olika utvalda pärlprodukter, skapade utifrån varje orts och 
anläggnings unika förutsättningar. Det finns barnpärlor, äventyrspärlor, 
kulturpärlor etcetera. Restaurangerna har pärlor kopplade till sina menyer. 
Gästen möts av kvalitetssäkrade aktiviteter och besöksmål även utanför själva 
anläggningen. Pärlkonceptet skapar en röd tråd och igenkänning mellan 
anläggningarna. 

Svenska Campingpärlor ska 2018 omsätta 250 mnkr. Det handlar om cirka  
15 anläggningar, beroende på storlek. Idag omsätter campingsektorn 140 mnkr 
på våra totalt nio anläggningar, vilket ger en bild av den expansion som kan 
förväntas. 

Förvärven under 2016 har varit flera. I februari tog vi över Duse Udde Camping 
utanför Säffle, på en halvö vid Vänerns kust. Duse Udde Camping passar väl in 
i vårt anläggningskoncept. I ett första läge arrenderar vi den av Säffle kommun 
under en treårsperiod. Utmaningen är att öka gästantalet och bygga en tillväxt 
och marknad. Anläggningen är stor och rymlig med fina stugor, omgiven 
av en fantastisk natur. Alla som kommer dit, oavsett om det är gäster eller 
medarbetare, blir förälskade i anläggningen och läget. Vi tror att gäster som 
hittar till anläggningen en första gång väljer att återkomma. Vi arbetar nu efter 
en långsiktig plan för att nå en bra volym på anläggningen.

I april tog vi över Sunne Camping från Sunne kommun, samtidigt som vi 
köpte intilliggande Sunne Vattenland. Vi har nu slagit ihop verksamheterna 
till en enhet och döpt anläggningen till Sunne Camping och Sommarland. 
Vi har skapat en enad och stark enhet för att kunna erbjuda en komplett 
familjesemester. 

Med syftet att utveckla produkten och bredda den för mer än bara baddagar, 
bytte vi fokus från vattenland till sommarland. Vi har bland annat investerat i 
fler aktiviteter och möjliggjort en upplevelse som varar längre under dagen och 
är mindre väderberoende. 

De vattenrutschbanor som finns i Sunne är dock fortfarande ett starkt kort. 
De är i toppstandard och skapar som grupp en viktig del i produkten Sunne 
Sommarland och bidrar till upplevelser på hög nivå för både små och stora. 
Sunne är ett välkänt namn i Besökssverige och vi jobbar nu i en ambitiös 
riktning för att bygga en stark destination där.

Vi ska vara 
Sveriges ledande 
campingkedja.

Camping
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I juni tog vi över Ansia Resort i Lycksele som är en relativt stor anläggning, 
belägen vid Umeälvens strand. Totalt rör det sig om 450 platser, ett 60-tal 
stugor och ett hotell. Anläggningen är välbyggd med bra faciliteter och 
hög standard i boendet där allt följer en röd tråd. Vi har tittat på många 
anläggningar runt omkring i Sverige och Ansia är en pärla från början till slut, 
från det att gästen kommer till att den åker. 

Med mindre insatser har Ansia Resort blivit en av få femstjärniga anläggningar 
i Sverige. Det har blivit möjligt tack vare olika satsningar på aktiviteter 
och uppträdanden. Det är positivt att vi får en femstjärnig anläggning i 
campingkedjan, det differentierar oss och bidrar till en trovärdighet för 
varumärket Svenska Campingpärlor. 

Vi är på god väg i vår ambition att bli Sveriges ledande campingkedja. Vi ser en 
stark tillväxt i volym och antal, samtidigt som vi förädlar och tar hand om de 
pärlor till anläggningar som vi redan förfogar över.

Ansia Resort 
når femstjärnig 

status 2017.

Ordet pärla indikerar 
en viss kvalitet, en 
särskiljning.
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Orsa Grönklitt

Verksamhet 
Koncernens största verksamhet bedrivs på Orsa Grönklitt. Anläggningen bjuder 
på en ”första touch av fjällen”, med allt man kan önska av storslagna miljöer och 
vacker natur. 

Skidåkning kan erbjudas i sammanlagt 23 pister och 10 mil längdspår, därtill 
finns ett stort antal året-runt-aktiviteter som lockar många internationella 
besökare, främst från Holland och Tyskland. Service och boende finns på 
gångavstånd från alla aktiviteter, backar och spår. Precis intill ligger också  
Orsa Rovdjurspark.

Mark berättar
Orsa Grönklitt är en fantastisk anläggning som attraherar gäster på många 
olika sätt, året runt. Anläggningen pulserar av liv, med besökare från många 
olika håll i världen. Butiker, reception, sportshop, restaurang och rovdjurspark 
har öppet 365 dagar om året. Samtidigt fortsätter exploateringen. Vi släppte 
66 tomter till försäljning förra året. Ett tiotal nya hus står färdiga för inflyttning 
vintern 2016/2017. 

Vår stora utmaning är just på boendesidan, vi behöver fler bäddar. Det finns 
även en del begränsningar i befintligt fastighetsbestånd från 1970- och 
1980-talen. Beståndet behöver renoveras för att fullt ut vara attraktivt och möta 
gästens förväntningar. Vi har i dagsläget tillgång till mark motsvarande 500 
hektar att disponera. Byggexpansionen är igång, intresset är stort, men det tar 
samtidigt tid att uppnå den volym vi önskar.

Orsa Grönklitts position är mycket stark på längdsidan, där vi har ett spårsystem 
som är både varierat och väl utbyggt. Vi vill vara ledande kring skötsel och 
kvalitet på spåren, likväl som kompetens och utbildning kring produkten 
med lektioner, försäljning av utrustning med mera. Vi har många skidåkare 
med Vasaloppsambitioner som väljer Orsa Grönklitt, för att preparera sig 
för något av loppen i vinter- eller sommarveckan. Orsa Grönklitt erbjuder 
längdskidåkning för alla, oavsett om de är elitåkare eller nybörjare. 

Om Orsa Grönklitt
• 50-tal tomter till salu
• Öppet 365 dagar om året
• Restaurang Toppstugan
• Restaurang Ugglan & Björnen
• Café 
• Närlivs
• Längdcentrum
• Sportshop 
• Camping
• Gästcenter
• Skidskola 
• 16 liftar
• 23 nedfarter 
• 99 snökanoner
• Snowpark 
• 10 mil längdspår
• 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

På den alpina sidan har vi en stark attraktionskraft bland barnfamiljer – många 
är de barn och ungdomar som har lärt sig att åka utför i Orsa Grönklitts backar 
genom åren. Senare i livet söker sig en del av våra gäster andra utmaningar, 
i brantare pister. Vår övertygelse är att de ändå hittar tillbaka till oss. I de allra 
flesta fall återvänder man till den plats där allt började, till den destination där 
man var som barn, med sina föräldrar. Vi tar medvetet den här positionen. 

Den stora utmaningen för Orsa Grönklitt i framtiden blir att växa 
under perioden april-oktober. Utgångspunkten är bra, vi har mer eller 
mindre fullbokat ett antal av sommarveckorna, mycket baserat på alla 
internationella gäster. Vår geografiska närhet är en konkurrensfördel, så även 
det breda produktutbudet. Vi har aktiviteter för familjer och frilufts- och 
idrottsintresserade med en unik kombination av vyerna över Siljasnbygden. 

Som ett delmål har vi ambitionen att skapa nya evenemang utanför 
skidsäsongen. Det kan vara idrottsrelaterat, men också andra typer av 
evenemang. Tiden mellan skidsäsongerna är en nyckel, det är en period som vi 
ser kan skapa ett större mervärde för gästerna.

En potential finns också inom den internationella marknaden som har vuxit 
enormt på Orsa Grönklitt. Även om det är bra att vi har 10 000 holländare på 
Orsa Grönklitt sommartid så bor det 18-19 miljoner invånare i Holland. Det 
finns några fler att locka hit, både från Holland och andra europeiska länder.

Ett strategiskt viktigt projekt för framtiden är också att bygga service och 
infrastruktur, inom en identifierad triangel – mellan våra huvudsakliga tre 
reseanledningar – centralt på Orsa Grönklitts område. Vi behöver tillrättalägga 
produkten ytterligare. Den stora visionen är att fylla triangeln med boende, 
aktiviteter och möjligheter till god mat och shopping.

Anläggningen 
pulserar av liv 

och är öppen 365 
dagar om året.
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Tänndalen

Om Tänndalen
• 24 detaljplanerade tomter
• 70 översiktsplanerade tomter
• 200 hektar mark
• 6 restauranger
• Ski Lodge med 65 lägenheter
• Värmestugor
• 17 liftar
• 52 nedfarter
• 32 snöproduktionsenheter
• 2 sport- och skidshopar
• 2 caféer
• Närbutik

Verksamhet 
Tänndalen är en av Sveriges största skidanläggningar. Den utgör också en del 
av Skandinaviens största skidområde – Destination Funäsfjällen i Härjedalen. 
Skidområdet i Tänndalen består av totalt 17 liftar i fyra dalstationer. Totalt 
erbjuds 52 nedfarter. Runt själva skidåkningen finns en väl uppbyggd service 
och infrastruktur, där Hamrafjällets Lift AB ansvarar för liftar och nedfarter, 
boendeförmedling, skidskola, sportbutiker, restauranger, barer, caféer, med 
mera.

Mark berättar
Grönklittsgruppen har haft denna anläggning i sin ägo sedan 2010. Vi hade 
en spännande fas de första åren med stora investeringar, etableringar och 
byggnationen av Ski Lodge med mera. Efter några tuffa år – med svag ekonomi 
och brist på snö – är vi nu på gång med nästa stora utvecklingsfas, i egen regi 
och tillsammans med andra. 

Tänndalen är verkligen älskat av skidåkare. Det är genuin skidåkning som 
erbjuds, i en genuin miljö. Skidåkningen är fantastisk och går hand i hand med 
upplevelsen. Anläggningen har obegränsat med plats, nästan alla dagar på 
säsongen. Det vi behöver fokusera på är kopplat till boende och antalet bäddar. 
Det finns väldigt många bäddar i dalen, men de är inte alltid tillgängliga för nya 
gäster. Vi förmedlar i dagsläget runt 1 000 bäddar. Sammanlagt finns  
5 000–6 000 bäddar i Tänndalsområdet.

Vi har tillsammans med ett antal investerare genomfört en stor liftsatsning i 
Hamra. Den nya sexstolsliften – med en kapacitet på 2 600 skidåkare i timmen – 
är en viktig markering för framtiden. Projektet med liften visar samtidigt vilken 
kraft som finns i samverkan mellan olika aktörer. Medfinansiärer i projektet är 
Region Jämtland-Härjedalen, Norrlandsfonden, Nordea, samt ett antal mindre, 
lokala investerare. Många företag och privatpersoner från närmiljön har slutit 
upp kring satsningen, för anläggningen och byns skull. Den lokala förankringen 
är en viktig del i den själ som Tänndalen kan erbjuda.

Vår strategi att rusta på destinationen sker i olika steg, först i Hamradelen av 
Tänndalen, sedan söderut i dalen. Vår strategi att utveckla anläggningen sker 
i olika steg. Vi har investerat i snökanonanläggningen, med effekten att vi 
kan snöbelägga ett större område tidigare och därmed kunna ge en bättre 
produkt åt våra gäster. Vi kan numera även erbjuda mer skidåkning längre ned 
i backsystemet, detta för att säkra upp bra skidåkning under de dagar som det 
blåser på topparna. 

Tänndalen har en unik position. Våra gäster har ett stort förtroende och 
kommer tillbaka, och det sprider sig, mun till mun. En speciell anda och känsla 
råder, nästan lite mystisk. Samtidigt har vi en utmaning i vår kommunikation. 
När andra lyfter fram det toppmoderna och trendiga gör vi motsatsen och 
lyfter fram andra värden. I Tänndalen ska vi inte konkurrera med dem som söker 
nattklubbar och det toppmoderna. Vi hoppas att marknaden kan se skillnaden.

Det är mycket som pekar i rätt riktning, både externt och internt. Vi får mer och 
mer intresse för olika etableringar. Vi hoppas även på en spin-off effekt där fler 
ska inspireras och vilja investera på destinationen. I synnerhet kring boendet i 
takt med att attraktionen för Tänndalen ökat. Det är ett nytt Tänndalen som vi 
nu skapar.

Våra gäster har ett 
stort förtroende för 

Tänndalen.

Tänndalen är en 
destination på 
frammarsch.
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Sagolandet TomtelandOrsa Rovdjurspark

Verksamhet
Orsa Rovdjurspark är belägen mitt i Orsa Grönklitt, och är Europas största 
rovdjurspark på 325 000 kvadratmeter. Parken erbjuder en unik möjlighet 
att betrakta olika djur i deras naturliga miljö. Orsa Rovdjurspark har även en 
viktig roll i bevarandearbetet av olika utrotningshotade djurarter, samt inom 
forskning, information och utbildning. 

Mark berättar
Orsa Rovdjurspark är unik i Sverige vad gäller storlek på hägn och miljö, det 
är en position som ligger i tiden. Vi har samtidigt en mycket erfaren och 
kompetent personal som tar hand om djuren. Vi arbetar för att på olika sätt 
höja upplevelsen av ett besök i parken, vars inhägnader är väl tilltagna i storlek 
och påminner om vildmarksmiljöer. Det är viktigt att få visuell kontakt med 
djuren. Parken har också ett existensberättigande vad gäller reproduktion ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Nya ungar är ett sätt att säkra bevarandearbetet 
internationellt och ger även ett mervärde för besökarna. 

Rovdjursparken strävar mot att i en ännu högre grad bli en mötesplats för 
kunskapsorienterade frågor kopplade till de djur som finns i parken. Ett bra 
exempel är det Björnsymposium som anordnades i början av december. Vi 
förfogar över en kunskapsanläggning som värdesätts av såväl professionella 
aktörer och vanliga besökare, en positionering som vi ska vara stolta över.

Synergier mellan Orsa Rovdjurspark och Orsa Grönklitt är viktiga. Vi är därför 
aktiva i att skapa bra besöksanledningar och produkter som spiller över på 
respektive anläggning.

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.

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

Rovdjursparken är 
med sina 325 000 m2 

 störst i Europa.

Verksamhet
Sagolandet Tomteland ligger vid Gesundaberget utanför Mora. Temaparken 
erbjuder heldagsupplevelser för hela familjen, i miljöer som är hämtade ur 
sagornas värld. Högsäsongerna är november till januari då Tomten står i fokus, 
samt under sommarperioden då sagokaraktärer ges större utrymme. Förutom 
temparksverksamhet bedrivs även evenemang, föreställningar och konferenser. 
Huvudmarknaderna är Sverige, Ryssland, Holland och Norge.

Mark berättar
Sagolandet Tomteland är en fantastisk upplevelse för stora och små, 
inbäddad i vacker dalanatur. Våra gäster uppskattar helheten och det starka 
engagemang som parken representerar. I främsta rummet har vi alla miljöer, 
teaterverksamheten, häxor, troll, och tomten själv förstås. Nyckeln till de 
senaste årens ekonomiska uppsida har varit att integrera parken mer i den 
övriga koncernens kommunikation och paketering. Det har varit viktigt då vi 
inte har något eget boende, som camping eller stugor, i närheten av parken.

Temaparker som Tomteland har en attraktionskraft som är viktiga i flera led. De 
utgör en del av hela reseanledningen att man väljer just Dalarna, Siljansbygden 
och vårt utbud. Jag tror inte att våra anläggningar i Rättvik, Mora, Orsa, hade 
haft samma höga beläggning, samma attraktivitet, utan temaparkerna. I den 
aspekten är även Leksand Sommarland viktig för oss, och vice versa, Tomteland 
och Orsa Rovdjurspark för dem. Tillsammans bygger vi en attraktiv helhet som 
gör att gästen väljer Siljansbygden. Det är av just detta skäl som vi har valt att 
gå i gemensamma kampanjer via Siljan Turism och projektet Barnens Siljan.

Temaparker som Tomteland adderar även en vädersäkring. Gäster väljer ett 
besök på Tomteland i väntan på solen och förlänger därmed sin vistelse i 
bygden. Vi har tur att Tomten bor strax utanför Mora. Det är en bra park som 
hela tiden utvecklas och skapar mervärden för vår koncern i stort.
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Års- och koncernredovisning
för räkenskapsåret 1 sept 2015–31 aug 2016

Innehåll årsredovisning
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Koncernresultaträkning 30

Koncernbalansräkning 31

Kassaflödesanalys för koncernen 33

Moderbolagets resultaträkning 34

Moderbolagets balansräkning 35
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Noter, gemensamma för moderbolag  
och koncern 38

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 2016–2017.

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, Enåbadet och  
Sunne Sommarland

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 Bowlin, Mora Parken och  
Sunne Krog och Bowling

20 % Sista minuten,  
bokas samma dag

SkiPass 
Orsa Grönklitt 20 % Hemmaboende familje-

medlemmar under 18 år

Anläggningspass 
Tänndalen 20 % Hemmaboende familje-

medlemmar under 18 år

Logi
alla anläggningar 50 %

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

Information om verksamheten
Grönklittsgruppen AB (publ) (Bolaget) är verksamt inom besöksnäringen 
och omfattar följande anläggningar inom camping, temaparker och 
skidanläggningar: Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark, Orsa Camping, Rättviks 
Camping, Siljansbadets Camping, Gränna Camping, Sagolandet Tomteland, 
Tänndalen, Mora Parken, Duse Udde Camping, Sunne Camping och 
Sommarland och Ansia Resort. 

Koncernen äger också 100 % 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
Orsa Grönklitt är en alpin- och längdskidåknings anläggning med 23 alpina 
nedfarter, 15 liftar och 100 km längd skidspår. På anläggningen finns även 
restauranger, butik, skidshopar, skidskola och många kringaktiviteter för gäster. 
Det finns 3 200 bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter, samt en camping 
och en betydande konferensverksamhet. Orsa Grönklitt äger egen mark 
motsvarande över 500 hektar. 

Dragningskraften till Orsa Rovdjurspark medför att 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.

Orsa Rovdjurspark omfattar ca 325 000 kvadratmeter och bygger på stora 
inhägnade vildmarksområden för brunbjörn, varg, lodjur, järv, berguv, 
sibirisk tiger, kodiakbjörn, isbjörn, snöleopard och persisk leopard. Flertalet 
av 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. Tomteland har en högsäsongsperiod 
vintertid som sträcker sig från november till januari samt en andra period under 
juli till augusti. 

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

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

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

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

Tänndalen är en alpin skidanläggning med 17 liftar, 52 nedfarter, restauranger, 
café, skidshopar och en närbutik. Anläggningen har färdiga tomter att 

sälja samt detaljplanerad mark för tomtexploatering. 2012 etablerades 
Ski Lodge Tänndalen som inrymmer 65 lägenheter med 4-8 bäddar i varje 
lägenhet. Ett pistnära boende med hög standard där den lokala kulturen och 
hantverkstraditionen varit ledstjärna i utformningen, Tänndalen är delägare 
med 19 %.

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

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

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

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

Ägarförhållanden 
Per bokslutsdagen ägs Grönklittsgruppen AB (publ) till 20,9 % av 
Inlandsinnovation AB, till 10,2 % av Rosebo Invest AB, till 8,8 % av 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, till 8 % av 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 35,5 % ägs av ca 420 
privatpersoner, företag och organisationer.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Även räkenskapsåret 2015/16 blev ett verksamhetsår med tillväxt för 
Grönklittsgruppen AB (publ). Nettoomsättningen ökade för trettonde 
året i följd till 298 mnkr (219 mnkr). Av den totala ökningen om 79 mnkr i 
nettomsättning bidrog de förvärvade bolagen med 37,5 mnkr och då förvärven 
skedde inför säsong blev resultatpåverkan extra positiv. Av nettoomsättningen 
utgjorde asylboende 7,5 mnkr samt tomtförsäljning 8,7 mnkr. Resultatet före 
av- och nedskrivningar och räntor (EBITDA) uppgår till 70 mnkr (40 mnkr). 
Resultatet efter finansiella poster ökade till 35 mnkr (9 mnkr), en förbättring 
med 26 mnkr. 

Verksamhetsåret inleddes med ett förvärv av resterande aktier i 
Grönklittsbostäder AB (87,4 %), bolaget äger 6 hus med 30 lägenheter i Orsa 
Grönklitt och införlivas som ett helägt dotterbolag under året. 

Den 29 december 2015 invigdes Orsa Grönklitts första fyrstolslift, en 
efterlängtad produkt och ett stort steg i utvecklingen av den alpina produkten 
på anläggningen. Tillsammans med en ny nedfart intill Orsa Rovdjurspark, ett 
uppgraderat barnområde och ett nytt pistgarage står Orsa Grönklitt redo inför 
kommande vintersäsonger. 

Vintern 2015/2016 lanserades campingkedjan Svenska Campingpärlor där alla 
Grönklittsgruppens campinganläggningar samlas. De sex campingplatserna 
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som från början ingår i kedjan har alla attraktiva lägen, men på olika sätt. Mitt i 
staden, vackert vid en strand, nära en temapark eller mitt i en fantastisk natur. 
I samband med det bytte Moraparken AB namn till Svenska Campingpärlor AB 
och bildar campingkedjans hemvist. Mora Parken fortsätter som varumärke 
inom bolaget och en process att juridiskt samla alla campingar i ett bolag 
inleds.

Den 1 februari övertogs driften av Duse Udde Camping från Säffle kommun.

Den 17 februari friade Hovrätten Hamrafjällets Lift AB från den av tingsrätten 
utdömda företagsboten kring arbetsplatsolyckan 2012. Ansvarsförbindelsen 
om 1,8 mnkr togs därmed bort.

Den 1 april förvärvades Sunne Kolsnäs Camping av Sunne kommun och 
samtidigt köptes intilliggande Vattenlandet av ett konkursbo. Enheterna bildar 
Sunne Camping och Sommarland.

Den 18 april fusionerades AB Grännastrandens Camping in i Svenska 
Campingpärlor AB.

I Lycksele förvärvades den 1 juni Ansia Resort, en camping med hotell, stugby, 
restaurang och konferenslokaler.

Campinganläggningarna utvecklas positivt och högsäsongsveckorna är nästan 
fullbokade varje år vilket innebär att om campingar skall kunna fortsätta växa 
behöver de utvecklas med fler campingtomter, stugor samt aktiviteter utanför 
högsäsong. 

Under verksamhetsåret har återigen ”Moraeus med mera” spelats in vid 
Orsa Camping. Programmet sänds hösten/vintern 2016 och mediavärdet av 
exponeringen är mycket värdefull för företaget. 

SLAO rapporterade en ökning av skipassomsättningen i Sverige under 
2015/2016 med 6,2 % (12,8 %), Orsa Grönklitt ökade med 6 % och Tänndalen 
med 5,3 %. En snöfattig säsongsinledning över jul och nyår gav ett tapp som är 
svårt att ta igen. 

Efterfrågan på de nya tomterna på Råtjärnsberget, Orsa Grönklitt har varit god 
och under året har 10 tomter sålts ur den första etappen om 19 tomter vilket 
bidragit med 5,2 mnkr (1,2 mnkr) till rörelseresultatet. Exploateringen av etapp 
2, 16 tomter har inletts och färdigställs under hösten 2016. Tomtförsäljningen i 
Tänndalen har ännu inte tagit fart men förfrågningar finns.

Egna aktier
I förvärvet av Grönklittsbostäder AB som skedden den 1 oktober 2015 ingick 
1 049 aktier i Grönklittsgruppen AB (publ) vilket utgör 0,02 % av det totala 
antalet aktier. 

Total investeringsvolym 
Den totala investeringsvolymen i koncernen uppgår till 81 (21) mnkr. De största 
investeringarna utgörs av fastigheter och byggnader i samband med förvärvet 
av Sunne Camping och Sommarland, fyrstolslift och pistgarage i Orsa Grönklitt, 
entréhus Orsa Rovdjurspark, nya husbilsplatser i Mora och fler el-platser i 

Gränna. Orsa Camping har under året fått en ny barnpool och servicehusen i 
Mora har tillsammans med sommarrestaurangen Tingsnässtugan renoverats.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång 
Under hösten har fusion av dotterbolagen Ansia Resort AB och Sunne Turism 
AB skett upp i Svenska Campingpärlor AB som ett fortsatt steg i processen att 
renodla organisations- och bolagsstrukturen.

Genom bildande av bolaget Hamra Express AB tillsammans med 14 lokala 
entrepenörer uppförs en ny sexstolslift i Hamra. Bolaget där Hamrafjällets Lift 
AB äger 24 % har beviljats stöd av Region Jämtland och invigning sker till julen 
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.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga 
riskfaktorer
Totalt bokningsläge för alla logianläggningar inför vintern 2016/2017 den 5 
december är 18 % bättre än samma tidpunkt föregående år. En mycket bra 
siffra med utgångspunkt i att helgdagarna jul och nyår 2016/2017 inte ligger 
fördelaktigt och att sen påsk ger senare bokningar. 

Campingbranschen växer med goda marginaler och bolagets anläggningar 
är placerade på attraktiva lägen. En väl genomarbetad strategi med hög 
målsättning om organisk tillväxt och förvärv inom campingsegmentet bildar 
tillsammans med bolagets nuvarande position en spännande och intressant 
framtid.

Innevarande och föregående års investeringar på skidanläggningarna har 
gett förutsättningar för dem att stärka sin marknadsposition som unika 
anläggningar med erbjudanden som ligger rätt i tiden. 

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 turistland 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 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.

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. 
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Miljöpåverkan 
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet 
avser uttag av vatten för tillverkning av konstsnö. Den tillståndspliktiga 
verksamheten motsvarar cirka 15 % av bolagets nettoomsättning.

Koncernredovisning 
Koncernen består av
• Moderbolaget Grönklittsgruppen AB (publ)

• Helägda dotterbolaget Tomteland AB

• Helägda dotterbolaget Hamrafjällets Lift AB 

• Helägda dotterbolaget Svenska Campingpärlor AB

• Helägda dotterbolaget Grönklittsbostäder AB

• Helägda dotterbolaget Sunne Turism AB

• Helägda dotterbolaget Ansia Resort AB

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 och fusionerades in i Campingpärlor AB 
2016-04-18, Aktivitetscentrum Udden Orsa AB förvärvades 2013-04-01 och 
fusionerades in i Grönklittsgruppen AB 2015-10-23, Moraparken AB förvärvades 
2014-08-01, Grönklittsbostäder förvärvades 2015-10-01, Sunne Turism AB 
förvärvades 2016-04-01 och Ansia Resort AB 2016-06-01. Samtliga förvärvade 
bolag ingår i koncernredovisningen för Grönklittsgruppen AB (publ) sedan 
respektive förvärvsdatum. 

I koncernredovisningen ingår även andel av intressebolags resultat för 
Limbygården AB.

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

Nyckeltal 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13  2011/12

Nettoomsättning 297 819 219 364 177 261 172 325 159 727

Rörelseresultat (EBITDA) 70 085 40 294 35 532 19 647 18 790

Varav tomtförsäljning i rörelseresultat 5 222 1 218 1 575 1 621 356

Resultat efter finansiella poster 35 225 9 190 5 165 -30 404 -12 299

Balansomslutning 561 876 407 812 417 329 394 610 402 080

Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 090 40 714 29 993 23 554 8 519

Antal anställda 224 181 159 159 150

Soliditet % 46,8 58,0 55,0 55,0 60,9

Avkastning på totalt kapital % 7,1 3,2 2,4 neg neg

Avkastning på eget kapital % 15,1 5,6 4,3 neg neg

Resultat per aktie 6,02 1,45 0,83 neg neg

Vinstmedel Kronor

Överkursfond 171 328 766

Balanserat resultat -24 677 957

Årets resultat -1 062 993

Summa 145 587 816

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras  
så att i ny räkning överförs 145 587 816

Förslag till vinstdisposition (kr)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.
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Not 2015-09-01
–2016-08-31

2014-09-01
–2015-08-31

1

Rörelsens intäkter m m 

Nettoomsättning 3 297 819 219 364

Aktiverat arbete för egen räkning 1 434 1 070

Övriga rörelseintäkter 4 14 234 6 210

Summa rörelsens intäkter 313 487 226 644

Rörelsens kostnader

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter -50 091 -34 922

Övriga externa kostnader 5, 6 -88 323 -70 136

Personalkostnader 7 -105 045 -81 330

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 8 -30 295 -27 029

Resultat från andelar i intresseföretag 9 57 38

Summa rörelsens kostnader -273 697 -213 379

Rörelseresultat 39 790 13 265

Finansiella poster

Ränteintäkter 12 2

Räntekostnader -4 577 -4 077

Resultat efter finansiella poster 35 225 9 190

Skatt på årets resultat 10 -8 302 -2 704

Årets resultat 26 923 6 486
Hänförligt till

Moderföretagets ägare 26 923 6 486

Minoritetsintresse - -

Koncernresultaträkning

Tillgångar Not 16-08-31 15-08-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 11 21 732 10 429

Nyttjanderätt 12 3 047 3 139

Summa 24 779 13 568

Materiella anläggningtillgångar

Byggnader och mark 13 312 463 226 720

Markanläggningar 14 76 754 70 549

Maskiner och inventarier 15 74 127 51 094

Djur 16 53 122

Pågående nyanläggningar 17 21 993 4 100

Summa 485 390 352 585

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 18 200 143

Övriga aktier och andelar 19 2 929 3 779

Andra långfristiga fordringar 34 3 759 3 752

Summa 6 888 7 674

Summa anläggningstillgångar 517 057 373 827
Omsättningstillgångar
Varulager mm 

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 10 098 8 479

Tomter 16 253 12 095

Summa 26 351 20 574

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 096 4 017

Övriga kortfristiga fordringar 1 242 1 501

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 8 873 3 502

Summa 15 211 9 020

Kassa och bank 3 257 4 391

Summa omsättningstillgångar 44 819 33 985
Summa tillgångar 561 876 407 812

Koncernbalansräkning
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Koncernbalansräkning (fortsätter)

Eget kapital och skulder Not 16-08-31 15-08-31

Eget kapital 21

Aktiekapital 44 678 44 678

Övrigt tillskjutet kapital 202 444 202 444

Annat eget kapital inklusive årets resultat 16 136 -10 788

Summa eget kapital 263 258 236 334

Avsättningar
Uppskjutna skatter 22 11 139 3 283

Övriga avsättningar 23 131 215

Summa avsättningar 11 270 3 498

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 24, 36 182 226 112 616

Summa långfristiga skulder 182 226 112 616

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26 078 14 397

Checkräkningskredit (Beviljad kredit 50.000 (50.000) tkr) 23 685 -

Leverantörsskulder 16 798 18 499

Skatteskulder 2 024 -

Övriga kortfristiga skulder 11 948 6 160

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 24 589 16 308

Summa kortfristiga skulder 105 122 55 364

Summa eget kapital och skulder 561 876 407 812
Ställda säkerheter 26 313 290 235 991

Ansvarsförbindelser 27 9 130 13 569

Kassaflödesanalys för koncernen

Not 2015-09-01
–2016-08-31

2014-09-01
–2015-08-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 39 790 13 265

Avskrivningar 30 295 27 114

Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 87 -125

Erhållen ränta 12 2

Erlagd ränta -4 577 -4 077

Erhållen (+)/betald (-) inkomstskatt -569 -52

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital 65 038 36 127

Minskning (+) resp ökning (-) av varulager -5 707 -2 727

Minskning (+) resp ökning (-) av rörelsefordringar -1 709 7 401

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder 2 468 -87

Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 090 40 714

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -80 597 -21 316

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 358 1 248

Avyttring (+)/förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar (-) -20 98

Förvärv av dotterföretag (-)/Återbetald köpeskilling (+) 28 -47 643 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -124 902 -19 970

Finansieringsverksamheten
Förändring checkkredit 23 685 -2 461

Upptagna lån 61 500 -

Amortering av lån -21 507 -15 185

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 63 678 -17 646

Årets kassaflöde -1 134 3 098
Likvida medel vid årets början 4 391 1 293

Likvida medel vid årets slut 3 257 4 391
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Moderbolagets resultaträkning

Not 2015-09-01 
–2016-08-31

2014-09-01 
– 2015-08-31

1, 35

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 3 138 569 113 491

Aktiverat arbete för egen räkning 1 371 594

Övriga rörelseintäkter 4, 29 13 820 4 934

Summa intäkter 153 760 119 019

Rörelsens kostnader
Handelsvaror och förnödenheter -25 285 -20 755

Övriga externa kostnader 5, 6 -42 843 -38 371

Personalkostnader 7 -49 928 -41 230

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8 -16 362 -15 508

Summa rörelsens kostnader -134 418 -115 864

Rörelseresultat 19 342 3 155
Finansiella poster
Ränteintäkter 134 198

Räntekostnader -2 680 -2 693

Resultat efter finansiella poster 16 796 660

Bokslutsdispositioner 30 -17 821 -1 729

Skatt på årets resultat 10 -38 -51

Årets förlust -1 063 -1 120

Moderbolagets balansräkning

Tillgångar Not 2016-08-31 2015-08-31

1, 2

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 11 607 1 821

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 141 079 135 268

Markanläggningar 14 52 156 50 577

Maskiner och inventarier 15 42 928 26 186

Djur 16 53 122

Pågående nyanläggningar 17 8 924 3 633

Summa materiella anläggningstillgångar 245 140 215 786

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 31 65 133 53 444

Andelar i intresseföretag 18 300 300

Fordringar hos koncernföretag 29 8 750 -

Övriga aktier och andelar 19 274 1 534

Uppskjutna skattefordringar 22 219 -

Summa finansiella anläggningstillgångar 74 676 55 278

Summa anläggningstillgångar 320 423 272 885
Omsättningstillgångar
Varulager 

Handelsvaror och förnödenheter 6 597 5 751

Tomter 9 732 5 574

Summa varulager 16 329 11 325

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 143 2 196

Fordringar hos koncernföretag 29 39 717 45 741

Skattefordran 486 564

Övriga kortfristiga fordringar 413 392

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 7 165 2 344

Summa kortfristiga fordringar 49 924 51 237

Kassa och bank 835 4 011

Summa omsättningstillgångar 67 088 66 573
Summa tillgångar 387 511 339 458
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Moderbolagets balansräkning (fortsätter)

Eget kapital och skulder Not 2016-08-31 2015-08-31

32

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 -24 678 -23 707

Årets förlust -1 063 -1 120

Summa fritt eget kapital 145 588 146 502

Summa eget kapital 221 381 222 295
Obeskattade reserver 33 13 808 8 608
Avsättningar
Uppskjutna skatter 22 - 51

Övriga avsättningar 23 131 -

Summa avsättningar 131 51
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24, 36 60 750 55 600

Summa långfristiga skulder 60 750 55 600
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 7 600 6 400

Leverantörsskulder 7 388 13 995

Checkräkningskredit (Beviljad kredit 50.000 (50.000)tkr) 23 685 -

Skulder till koncernföretag 29 37 552 21 087

Övriga kortfristiga skulder 2 292 1 744

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 12 924 9 678

Summa kortfristiga skulder 91 441 52 904
Summa eget kapital och skulder 387 511 339 458
Ställda säkerheter 26 123 868 121 285

Ansvarsförbindelser 27 93 060 71 716

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Not 2015-09-01 
–2016-08-31

2014-09-01 
–2015-08-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 19 342 3 155

Avskrivningar 16 362 15 508

Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm -7 027 -1 729

Erhållen ränta 134 198

Erlagd ränta -2 680 -2 693

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 26 131 14 440

Minskning (+) resp ökning (-) av varulager -5 004 -2 876

Minskning (+) resp ökning (-) av rörelsefordringar 1 961 5 395

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder 12 976 9 334

Kassaflöde från den löpande verksamheten 36 064 26 293

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -41 646 -12 897

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 326 -

Avyttring/förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar -8 750 -

Förvärv av dotterföretag(-)/Återbetald köpeskilling (+) 28 -11 032 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -52 102 -12 897

Finansieringsverksamheten
Förändring checkkredit 22 333 -

Upptagna lån 13 350 -

Amortering av lån -10 200 -7 975

Lämnat koncernbidrag -12 621 -2 461

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 862 -10 436

Årets kassaflöde -3 176 2 960
Likvida medel vid årets början 4 011 1 051

Likvida medel vid årets slut 835 4 011
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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). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år. 

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. 

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. 

Noter, gemensamma för moderbolag  
och koncern

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. 

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 
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: 

Antal år

Nyttjanderätt 5–33 år

Goodwill 10 år

Negativ goodwill 5 år
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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.

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.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
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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 dömdes att betala 
1,8 mnkr i företagsbot vid Östersunds tingsrätt för arbetsmiljöbrott. Tingsrättens dom 
överklagades av Hamrafjällets Lift AB och vann målet i hovrätten, vilket innebar att bolaget 
befriades helt från företagsboten. Företagsboten var upptagen som en ansvarsförbindelse i 
föregående års bokslut.

Hamrafjällets Lift AB har under en rad av år haft negativa resultat. En satstning på ny 
sexstolslift i Hamra skidbacke samt återtagande av driften av restaurangen i Hamra 
Värdshus och SkiLodge bar innebär att prognosen framåt pekar på positiva resultat och 
positiva kassaflöden. Styrelsens bedömning är att positiva resultat och positiva kassaflöden 
kommer att uppnås för år 2017. Skulle denna prognos ej inträffa kan nedskrivning av 
anläggningstillgångar i bolaget bli aktuellt.

Rovdjursparkens har efter kraftfulla åtgärder vänt till ett positivt resultat och 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 fördelning på rörelsegrenar

Nettoomsättningen fördelar sig på 
rörelsegrenar enligt följande:

Koncern
2015-09-01 

–2016-08-31

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag 
2015-09-01 

–2016-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31
Siljansbadets Camping 11 714 9 685 11 714 9 685

Rättviks Camping 11 088 9 254 11 088 9 254

Orsa Camping 28 006 22 532 28 006 22 532

Grönklitt 63 482 54 819 63 482 54 819

Rovdjursparken 15 598 14 691 15 598 14 691

Tomteland 13 044 11 569 - -

Tänndalen 50 466 43 192 - -

Gränna Camping 12 274 10 638 - -

Aktivitetscentrum Udden - 497 - -

Moraparken inkl. Duse Udde 45 934 39 977 - -

Grönklittsbostäder 4 672 - - -

Sunne Camping 19 875 - - -

Ansia Camping 12 986 - - -

Tomtförsäljning 8 680 2 510 8 680 2 510

Summa 297 818 219 364 138 568 113 491

Not 4, övriga rörelseintäkter
Koncern

2015-09-01 
–2016-08-31

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag 
2015-09-01 

–2016-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31
Ersättning för tjänster till dotterföretag - - 3 820 2 596

Realisationsresultat vid avyttring av 
anläggningstillgångar 8 287 1 482 7 309 -

Erhållna bidrag 185 19 27 19

Övriga hyresintäkter 1 343 1 335 1 343 1 335

Arrendeintäkter 1 072 1 106 - -

Förvärvsresultat 660 - - -

Övrigt 2 687 2 268 1 321 984

Summa 14 234 6 210 13 820 4 934

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.



Verksamhetsberättelse sida 45sida 44 Års- och koncernredovisning

Not 5, ersättning till revisorerna
Koncern

2015-09-01 
–2016-08-31

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag 
2015-09-01 

–2016-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31
PwC

Revisionsuppdraget 736 616 432 377

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 12 52 12 50

Skatterådgivning - 162 - 162

Övriga tjänster 1 9 1 9

Summa 749 839 445 598

Mora Orsa Ekonomikonsult & Revision AB

Övriga tjänster 140 - 140 -

Totalt 889 839 889 598

Framtida minimileaseavgifter som 
kommer att erhållas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal:

Koncern
2015-09-01 

–2016-08-31

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag 
2015-09-01 

–2016-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31
Förfaller till betalning inom ett år -1 206 -1 206 -1 206 -1 206

Förfaller till betalning senare än ett men  
inom 5 år -3 618 -4 824 -3 618 -4 824

Summa -4 824 -6 030 -4 824 -6 030

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

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

Koncern
2015-09-01 

–2016-08-31

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag 
2015-09-01 

–2016-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31
Förfaller till betalning inom ett år 6 290 6 741 4 060 4 051

Förfaller till betalning senare än ett men  
inom fem år 7 810 11 827 5 700 9 285

Förfaller till betalning senare än fem år 2 778 3 182 539 619

Summa 16 878 21 750 10 299 13 955
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 8 332 7 002 4 510 4 193

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda/arrenderade fastigheter/lokaler. 

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

2015-09-01 
–2016-08-31

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag 
2015-09-01 

–2016-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31
Medelantalet anställda, med fördelning på 
kvinnor och män har uppgått till

Kvinnor 119 101 68 56

Män 105 80 54 44

Totalt 224 181 122 100

Löner och ersättningar har uppgått till

Styrelsen och verkställande direktören 1 808 1 674 1 808 1 674

Övriga anställda 74 955 59 338 34 333 29 010

Avgår erhållet lönebidrag -912 -588 -392 -129

Totala löner och ersättningar 75 851 60 424 35 749 30 555

Sociala avgifter enligt lag och avtal 24 326 17 246 12 101 9 186

Pensionskostnader (varav för verkställande 
direktör 491 (404) tkr) 3 861 3 626 2 251 1 896

Totala löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader 104 038 81 296 50 101 41 637

Moderbolaget
2015/2016 

antal på 
balansdagen

2015/2016 
varav män

2014/2015 
antal på 

balansdagen

2014/2015 
varav män

Styrelseledamöter 8 88 % 7 86 %

Verkställande direktör och  
ledande befattningshavare 6 50 % 5 60 %

Till styrelsens ledamöter har ersättning utgått med 672 (716) tkr varav 118 (0) tkr till ordföranden Jan Friedman och 74 
(178) tkr till avgående ordförnaden Bengt-Erik Lindgren. Till vice ordförande Lars Ekström 59 (0) tkr och till avgående vice 
ordföranden Hans-Eric Johansson 76 (80) tkr samt till avgående vice ordförande Hans-Göran Olsson med 0 (37) tkr. Till 
styrelseledamöterna har ersättning utgått med 67 (67) tkr till Mattias Skoglund, Anders Blomquist, Annika Hofmann och Leif 
Nilsson, 11 (39) tkr till Martin Moraeus, 67 (39) tkr till Jan Lovén, samt till avgående ledamöter Elisabet Wenzlaff och Arne 
Bergli 0 (44) tkr.

VD har uppburit lön, ersättningar och förmåner till ett värde av 1 136 (958) tkr. VD har avtal med ömsesidig uppsägning om 6 
månader men inget avgångsvederlag. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Verkställande direktör är densamma för moderbolaget och de helägda dotterbolagen men styrelsen är inte densamma från 
och med 2016. 

Dotterbolagen
2015/2016 

antal på 
balansdagen

2015/2016 
varav män

2014/2015 
antal på 

balansdagen

2014/2015 
varav män

Styrelseledamöter 2 50 % 7 86 %

Verkställande direktör och  
ledande befattningshavare 6 50 % 5 60 %
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Not 11, goodwill
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Ingående anskaffningsvärden 50 338 50 338 12 140 12 140

Årets förändringar

Anskaffningsvärde 14 178 - - -

Nettoanskaffningsvärden 64 516 50 338 12 140 12 140

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

Årets förändringar

Avskrivningar -2 875 -2 521 -1 214 -1 214

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 175 -23 300 -11 533 -10 319

Ingående ackumulerade nedskrivningar -16 609 -16 609 - -

Utgående ackumulerad nedskrivning -16 609 -16 609 0 0

Utgående restvärde 21 732 10 429 607 1 821

Not 12, nyttjanderätt
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 8 135 8 135 800 800

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag 50 - - -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 8 185 8 135 800 800

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 996 -4 858 -800 -800

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag -18 - - -

Avskrivningar -124 -138 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 138 -4 996 -800 -800

Utgående restvärde enligt plan 3 047 3 139 0 0

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

Koncern
2015-09-01 

–2016-08-31

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag 
2015-09-01 

–2016-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31
Goodwill 2 875 2 521 1 214 1 214

Negativ Goodwill -84 -84 -84 -

Nyttjanderätt 124 138 - -

Byggnader 11 499 8 934 5 272 4 844

Markanläggningar 5 224 4 781 3 781 3 632

Djur 69 113 69 113

Maskiner och inventarier 10 588 10 626 6 110 5 705

Summa 30 295 27 029 16 362 15 508

Not 9, resultat från andelar i intresseföretag
Koncern

2015-09-01 
–2016-08-31

Koncern
2014-09-01 

–2015-08-31
Andel i intresseföretags resultat 57 38

Summa 57 38

Not 10, skatt på årets resultat
Koncern

2015-09-01 
–2016-08-31

Koncern 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag 
2015-09-01 

–2016-08-31

Moderbolag
2014-09-01 

–2015-08-31
Aktuell skatt -8 302 -2 704 - -

Uppskjuten skatt - - -38 -51

Skatt på årets resultat -8 302 -2 704 -38 -51
Redovisat resultat före skatt 35 225 9 190 -1 025 -1 069
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) -7 750 -2 022 231 235

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -546 -554 -269 -286

Omräkning underskottsavdrag - -126 - -

Skatteeffekt av schablonränta på 
periodiseringsfond -6 -2 - -

Redovisad skattekostnad -8 302 -2 704 -38 -51
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Not 14, markanläggning
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 98 684 94 987 72 319 71 313

Årets förändringar

Genom fusion - - 207 -

Genom förvärv av dotterföretag 8 992 - - -

Investeringar 3 501 3 697 2 140 1 006

Omfört från pågående 3 171 - 3 077 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 114 348 98 684 77 743 72 319

Ingående ackumulerade avskrivningar -28 136 -23 355 -21 742 -18 110

Årets förändringar

Genom fusion - - -64 -

Genom förvärv av dotterföretag -4 234 - - -

Avskrivningar -5 224 -4 781 -3 781 -3 632

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 594 -28 136 -25 587 -21 742

Utgående restvärde enligt plan 76 754 70 548 52 156 50 577
Erhållna offenliga stöd har reducerat det 
ackumulerade anskaffningsvärdet med 18 759 18 759 14 134 14 134

Not 13, byggnader och mark
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Byggnader
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 271 874 264 877 144 048 140 797

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag 95 153 - - -

Genom fusion - - 6 642 -

Investeringar 21 424 7 385 8 175 3 252

Omfört från pågående 395 14 366 -

Försäljningar -4 144 -402 -2 679 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 384 702 271 874 156 552 144 049

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

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag -25 238 - - -

Genom fusion - - -1 081 -

Avskrivningar -11 497 -8 934 -5 272 -4 844

Försäljningar 964 89 833 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -128 088 -92 317 -41 570 -36 050

Ingående ackumulerade nedskrivningar -2 800 -2 800 - -

Genom fusion - - -1 000 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 800 -2 800 -1 000 0

Utgående restvärde enligt plan 253 814 176 757 113 982 107 999

Erhållna offentliga stöd har reducerat det 
ackumulerade ansk.värdet med 32 938 15 665 13 680 12 612

Mark
Ingående anskaffningsvärden 49 962 49 989 27 269 27 255

Investeringar 4 000 14 - 14

Genom förvärv av dotterföretag 4 860 - - -

Försäljningar -102 -578 -102 -

Omklassificering till exploatering tomter -70 - -70 -

Omklassificering från lager av ej exploaterade 
tomter - 538 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 58 650 49 962 27 097 27 269

Utgående restvärde byggnader 
och mark enligt plan 312 463 226 720 141 079 135 268

Not 15, maskiner och inventarier
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Ingående anskaffningsvärden 181 785 176 438 97 443 92 507

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag 17 448 - - -

Investeringar 30 758 6 527 22 409 5 124

Omfört från pågående 188 - 188 -

Genom fusion - - 1 276 -

Försäljningar och utrangeringar -8 699 -1 180 -1 101 -188

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 221 480 181 785 120 215 97 443

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

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag -14 415 - - -

Genom fusion - - -760 -

Försäljningar och utrangeringar 8 341 823 840 188

Avskrivningar -10 588 -10 626 -6 110 -5 705

Utgående ackumulerade avskrivningar -147 353 -130 691 -77 287 -71 257

Utgående restvärde enligt plan 74 127 51 094 42 928 26 186
Erhållna offentliga stöd har reducerat det 
ackumulerade anskaffningsvärdet med 14 695 9 583 9 117 9 117
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Not 19, övriga aktier och andelar
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Swetrac 100 aktier 12 12 12 12

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

Grönklittsgruppen AB, Org nr 556098-7462 61 - - -

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

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 - -

Visit Värmland ek.förening 128 - - -

Scandinavian Quality Camping ek förening, 
Org nr 769601-2132 197 - - -

Övriga aktier och andelar 65 41 - -

Utgående redovisat värde, totalt 2 929 3 779 275 1 535

Koncern 
2016-08-31

Koncern 
2015-08-31

Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Ingående anskaffningsvärde 3 913 3 812 1 535 1 535

Omklassificering till koncernföretag -1 260 0 -1 260 0

Genom förvärv av dotterföretag 388 0 0 0

Förvärv 22 6 0 0

Genom villkorat aktieägartillskott 0 95 0 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 058 3 913 275 1 535

Ingående nedskrivningar -134 -134 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -134 -134 0 0

Utgående restvärde 2 929 3 779 275 1 535

Koncern 
2016-08-31

Koncern 
2015-08-31

Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Ingående anskaffningsvärde 434 434 300 300

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 434 434 300 300

Ingående förändring i intresseföretags 
nettotillgångar -291 -329 0 0

Årets förändring i intresseföretags 
nettotillgångar 57 38 0 0

Utgående förändring i intresseföretags 
nettotillgångar -234 -291 0 0

Utgående redovisat värde 200 143 300 300

Not 16, djur
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Ingående anskaffningsvärden 889 928 889 889

Årets förändringar

Avyttring/utrangering - -39 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 889 889 889 889

Ingående ackumulerade avskrivningar -767 -693 -767 -654

Årets förändringar

Avskrivningar -69 -113 -69 -113

Avyttring/utrangering - 39 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -836 -767 -836 -767

Utgående restvärde enligt plan 53 122 53 122

Not 17, pågående nyanläggningar
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Ingående nedlagda kostnader 4 100 423 3 633 133

Årets förändringar

Genom förvärv av dotterföretag 2 240 - - -

Under året nedlagda kostnader 19 407 3 693 8 922 3 500

Under året genomförda omfördelningar -3 754 -16 -3 631 -

Utgående nedlagda kostnader 21 993 4 100 8 924 3 633

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 

2016

Koncern 
bokfört värde 

2015

Moderbolag 
bokfört värde 

2016

Moderbolag
bokfört värde  

2015
Limbygården AB 1000 200 143 300 300

Hamra Aktivitets AB 334 0 0 0 0

Summa  200 143 300 300

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, skulder till kreditinstitut

I koncernen förfaller 79,9 (55,4) mnkr av de långfristiga skulderna till betalning senare än fem år efter balansdagen och i 
moderbolaget förfaller 30,4 (30,0) mnkr till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Not 25, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Upplupna semesterlöner 4 576 3 276 1 827 1 630

Upplupna löner 3 290 2 093 1 409 892

Upplupna sociala avgifter 5 318 4 144 3 043 2 423

Upplupna utgiftsräntor 467 261 251 212

Förbokade stughyror 2 868 1 758 2 868 1 758

Upplupna kostnader tomtområden 328 376 - -

Övriga upplupna kostnader 7 742 4 400 3 526 2 763

Summa 24 589 16 308 12 924 9 678

Not 22, uppskjuten skatt
Koncern

2015-09-01 
–2016-08-31

Koncern 
2014-09-01 

–2015-08-31

Moderbolag 
2015-09-01 

–2016-08-31

Moderbolag
2014-09-01 

–2015-08-31
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjuten skatt hänförlig till  
nedskrivning av byggnad 308 - 308 -

Uppskjuten skattefordran  
hänförligt till underskottsavdrag 323 2 417 - -

Summa uppskjutna skattefordringar 631 2 417 308 0

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

Uppskjuten skatteskuld avseende 
obeskattade reserver 7 467 2 565 - -

Uppskjuten skatteskuld avseende  
temporära skillnader byggnader 1 524 220 89 51

Uppskjuten skatteskuld avseende  
långfristiga skulder - 136 - -

Summa uppskjutna skatteskulder 11 770 5 700 89 51

Netto uppskjutna skatteskulder 11 139 3 283 219 51

Not 21, eget kapital i koncernen

Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2014-08-31 44 678 202 444 -17 273 229 849

Årets resultat 0 0 6 486 6 486

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

Årets resultat 0 0 26 923 26 923

Eget kapital 2016-08-31 44 678 202 444 16 136 263 258

Not 20, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Förutbetald leasing 592 691 592 691

Driftbidrag simbadet 374 374 374 374

Övriga upplupna intäkter 5 598 689 4 979 618

Förutbetalda kostnader 2 309 1 748 1 220 661

Summa 8 873 3 502 7 165 2 344

Not 23, övriga avsättningar
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Negativ goodwill 131 215 131 -

Summa 131 215 131 -

Ingående anskaffningsvärden 418 418 - -

Genom fusion - - 418 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 418 418 418 -

Ingående avskrivningar -203 -119 - -

Genom fusion - - -203 -

Årets avskrivning -84 -84 -84 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -287 -203 -287 -

Utgående restvärde enligt plan 131 215 131 -

Negativ goodwill
Negativ goodwill hänför sig till fusionen av Aktivitetscenter Udden Orsa AB 21 november år 2015 och härrör från förvärvet 
2013-04-01. Upplösning av negativ goodwill sker under åren 2013-2018.
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Not 27, ansvarsförbindelser
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Eventualförpliktelser
Eventuell företagsbot arbetsplatsolycka - 1 800 - -

Borgen till förmån för dotterföretag - - 88 719 64 750

Erhållna stöd med villkorlig 
återbetalningsskyldighet 9 130 11 769 4 341 6 966

Summa ansvarsförbindelser 9 130 13 569 93 060 71 716

Koncern 
2015-09-01 

–2016-08-31
Goodwill 13 518

Immateriella anläggningstillgångar 32

Materiella anläggningstillgångar 83 297

Finansiella anläggningstillgångar 397

Övriga omsättningstillgångar 4 482

Kassa Bank 2 118

Avsättningar -1 545

Långfristiga skulder -41 298

Kortfristiga skulder -9 650

Total köpeskilling 51 351
Kassa i förvärvet -2 118

Ej utbetald del av köpeskillingen (emitterade aktier/andelar i intresseföretag) -1 590

Påverkan på koncernens likvida medel 47 643

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

Not 28, förvärv av dotterföretag

I koncernen förvärvades under året Grönklittsbostäder AB, Sunne Turism AB och Ansia Resort AB och ingick som helägda 
dotterföretag i koncernens bokslut enligt förvärvsmetoden. I bokslutet per 2016-08-31 har den totala investeringen 
beräknats till 51 351 (0 tkr) tkr. Moderbolaget förvärvade Grönklittsbostäder AB och den totala investeringen beräknades till 
12 292 (0 tkr) tkr, varav11 032 tkr erlagts kontant och 1 260 tkr avser omklassificering av tidigare anskaffningsvärde.

Koncernen 
2015-09-01 

–2016-08-31

Moderbolaget
2015-09-01 

–2016-08-31
Erlagt kontant 49 761 11 032

Andelar i intresseföretag 1 590 1 260

Summa 51 351 12 292

Not 26, ställda säkerheter
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

För egna skulder
Avseende skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 273 672 178 823 99 400 85 000

Företagsinteckningar 39 150 49 020 24 000 24 000

Inteckning tomträtt - 5 500 - -

Inventarier med äganderättsförbehåll - 263 - -

Avseende avtalat åtagande Enåbadet

  Pantförskrivet bankkonto 468 1 125 468 1 125

För åtaganden enligt aktieägaravtal  
har aktier pantförskrivits

Övriga aktier och andelar - 1 260 - 1 260

För dotterbolags skulder

Fastighetsinteckningar - - - 9 900

Summa ställda säkerheter 313 290 235 991 123 868 121 285

Not 29, transaktioner med närstående

Uppgifter om dotterföretag
Moderföretaget Grönklittsgruppen AB (publ) har fyra helägda dotterföretag, Tomteland AB, Hamrafjällets Lift AB, Svenska 
Campingpärlor AB och Grönklittsbostäder AB.

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

2015/2016 2014/2015
Inköp\t(%) 0 0

Försäljning\t(%) 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 40,6 (4,2) mnkr.

Avser långfristig utlåning till Svenska Campingpärlor AB i samband med förvärvet av Ansia Resort AB.

2015/2016 2014/2015
Fordringar hos koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde - -

Tillkommande fordringar 8 750 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 750 -

Utgående redovisat värde 8 750 -
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Not 32, förändring av eget kapital i moderbolaget

Aktiekapital Reservfond Överkurs- 
fond

Övrigt fritt 
eget kapital

Summa 
eget kapital

Eget kapital 2014-08-31 44 678 31 116 171 329 -23 707 223 416

Årets resultat 0 0 0 -1 120 -1 120

Eget kapital 2015-08-31 44 678 31 116 171 329 -24 827 222 296

Fusionsresultat 0 0 0 148 148

Årets resultat 0 0 0 -1 063 -1 063

Eget kapital 2016-08-31 44 678 31 116 171 329 -25 742 221 381

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 3 038 tkr (1 894 tkr). Den gällande skattesatsen är 22 % (22 %). 

Not 33, obeskattade reserver
Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan för maskiner 
och inventarier 13 808 8 608

Summa 13 808 8 608

Not 34, övriga långfristiga fordringar
Koncern 

2016-08-31
Koncern 

2015-08-31
Ingående anskaffningsvärden 3 752 3 752

Tillkommande fordringar 7 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 759 3 752

Utgående restvärde enligt plan 3 759 3 752

Not 35, fusion
Per 2015-10-23 har det helägda dotterbolaget Aktivitetscenter Udden Orsa AB, 556725-5756, fusionerats med 
Grönklittsgruppen AB (publ). I Grönklittsgruppen ABs resultaträkning för 2016 ingår 67 tkr i nettoomsättningen och 
-50 tkr i rörelseresultatet, som hänför sig till koncernföretaget Aktivitetscenter Udden Orsa AB för tiden före fusionen. 
Koncernmässiga värdet på tillgångar och skulder som övertogs av Grönklittsgruppen AB (publ) var vid tidpunkten för 
fusionen enligt följande:

Anläggningstillgångar 5 355 

Omsättningstillgångar 571

Skulder -5 370

Netto 556

Moderbolag 
2016-08-31

Moderbolag
2015-08-31

Ingående anskaffningsvärde 85 444 85 444

Förvärv av Grönklittsbostäder AB  Org nr 556675-4395 11 032 0

Andelar som tidigare redovisats som övriga aktier och andelar 1 260 0

Fusion av Aktivitetscenter Udden Orsa AB Org nr 556725-5756 -602 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 97 134 85 444

Ingående ackumulerade nedskrivningar -32 000 -32 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar -32 000 -32 000

Utgående restvärde 65 134 53 444

Not 31, andelar i koncernföretag
Kapital- 
andel %

Rösträtts- 
andel %

Antal 
aktier

Bokfört värde 
2016-08-31

Bokfört värde 
2015-08-31

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 0 602

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

100 100 5 000 0 17 598

Svenska Campingpärlor 
Org.nr 556528-3628 
Säte: Orsa

100 100 914 27 688 10 090

Grönklittsbostäder AB 
Org.nr 556675-4395 
Säte: Orsa

100 100 16 667 12 291 0

Not 30, bokslutsdispositioner
Moderbolag 
2015-09-01 

–2016-08-31

Moderbolag 
2014-09-01 

–2015-08-31
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan  
för maskiner och inventarier -5 200 -

Erhållna koncernbidrag - 2 053

Lämnade koncernbidrag -12 621 -3 782

Summa -17 821 -1 729
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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 2015-09-01--2016-08-31. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna     -     .  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att 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 2016 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 2015-09-01--2016-08-31. 

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 2016 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Anders Hvittfeldt  
Auktoriserad revisor  

 

 
 

Not 36, verkligt värde på derivatinstrument som används för 
säkringsändamål
Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande: 

Koncern Moderbolag

Ränteswappar med totalt negativt marknadsvärde -5 617 -5 617

Ytterligare information beträffande säkringsredovisning återfinns i avsnittet Finansiella instrument i not 1.
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Grönklittsgruppens ledning
Suppleant 
Helen Olausson 

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

Koncernledning
Verkställande direktör
Mark Baljeu

Född: 1976, anställd: 2013 
Aktier: 3 900

Ekonomichef
Johanna Sammeli

Född: 1966, anställd: 2012 
Aktier: –

Försäljningschef
Mari Tara

Född: 1967, anställd: 2012 
Aktier: 3 306

Marknadschef

Daniel Mäkinen

Född: 1975, anställd: 2014 
Aktier: –

Campingchef
Helen Arnesson 

Född: 1983, anställd: 2006  
Aktier: 888

Bygg- och fastighetschef
Roger Tylén

Född: 1962, anställd: 2010 
Aktier: –

Styrelse
Ordförande
Jan Friedman 

Född: 1952, invald: 2016  
Aktier: medbolag 10 000

Vice ordförande
Lars Ekström 

Född: 1973, invald: 2016  
Aktier: 933 765 via 
Inlandsinnovation AB

Ledamot
Hans-Eric Johansson 

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

Ledamot
Mattias Skoglund 

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

Ledamot
Leif Nilsson 

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

Ledamot
Anders Blomquist 

Född: 1960, invald: 2012  
Aktier: –

Ledamot
Annika Hofmann 

Född: 1959, invald: 2014  
Aktier: –

Ledamot
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
Ansia Resort 
Vakant 

Duse Udde Camping 
Bo Arvidsson 

Född: 1958, anställd: 2007  
Aktier: –

Gränna Camping 
Petra Ring

Född: 1968, anställd: 2016  
Aktier: –

Mora Parken 
Sarah Larsson 

Född: 1973, anställd: 2015  
Aktier: –

Orsa Camping 
Natalie Yxerius 

Född: 1986, anställd: 2015  
Aktier: –

Orsa Grönklitt 
Mark Baljeu 

Född: 1976, anställd: 2013  
Aktier: 3 900

Orsa Rovdjurspark 
Sven Brunberg 

Född: 1954, anställd: 2016  
Aktier: –

Rättviks Camping och  
SiIjansbadets Camping 
Marie Wikström 

Född: 1970, anställd: 2008  
Aktier: – 

Sagolandet Tomteland 
Nicklas Lind 

Född: 1974, anställd: 2011  
Aktier: –

Sunne Camping och Sommarland 
Reine Flodin 

Född: 1963, anställd: 2016  
Aktier: –

Tänndalen 
Peter Jonasson 

Född: 1966, anställd: 2015  
Aktier: –
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