Grönklittsgruppen AB (publ)

Delårsrapport för koncernen 1 september 2013–30 april 2014
Grönklittsgruppen
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Avskrivningar
Finansiella poster
Nettoresultat före Goodwillavskrivningar
Avskrivning Goodwill
Nettoresultat före bokslutsdisp och skatt

2013-09-01
2014-04-30
108 125
-98 357
9 768
-15 385
-3 084
-8 701
-1 681
-10 382

2012-09-01
2013-04-30
107 969
-103 724
4 245
-14 934
-3 297
-13 986
-3 356
-17 342

2012-09-01
2013-08-31
178 456
-158 809
19 647
-23 099
-5 309
-8 761
-21 643
-30 404

- Nettoomsättningen var i det närmaste oförändrad under perioden 2013-09-01–2014-04-30.
- Resultat före Goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till -8,7 mkr (-14,0) under perioden 2013-09-01–2014-04-30.
- Soliditeten minskade till 55 % (56).
Bolaget äger 3 större campingar och 2 temaparker i Siljansregionen och en camping i Gränna som har huvuddelen av sitt
underhålls och marknadsföringsarbete under den period som denna rapport avser. Huvuddelen av årsomsättningen på dessa
anläggningar härrör dock till sommarsäsongen (maj-augusti).
Aktiehandeln flyttades under perioden över till Nordea och under perioden har det sålts 660 aktier till en genomsnittlig kurs
på 55 kr per aktie.
Vintern på anläggningarna i Grönklitt och i Tänndalen var bra med fina snöförhållanden och gynnsam placering av helgdagar
kring jul och nyår men en sent placerad påsk påverkade omsättning och resultat negativt.
Liftkortsförsäljningen ökade i Tänndalen med 3% men minskade i Grönklitt med 6% jämfört med föregående år. Grönklitts
minskning orsakades till stora delar av snöbristen vid säsongsinledningen. Längdspårkortsförsäljningen på Grönklitt ökade
med 16% och vi befäster vår position som ett av Sveriges ledande längdcenter. Investeringen i snökanonanläggningen var klar
lagom till säsongstarten i Tänndalen och gav direkt möjligheter till en tidig säsongstart. Arbetet med att locka fler träningsgrupper inom alpint, längd och SKI cross gav omgående en starkare försäsong än tidigare år och bådar gott för kommande år.
Tomtförsäljningen på Grönklitt har trots ett mindre lager fortsatt och under perioden har fem tomter sålts. Detaljplanen för
Råtjärnsberget är under samråd och vinner om allt går väl laga kraft vid årsskiftet 2014/2015 och ger i två etapper totalt 69
tomter. Inom koncernen finns det en total kapacitet av tomtmark och expansionsmark vid våra anläggningar som motsvarar
över 500 tomter, varav den största delen finns på Grönklittsanläggningen.

Antalet besökare på Tomteland var likvärdigt mot föregående års vintersäsong, vilket var en ökning mot året före det. Midvinterblot hade även i år bra besökssiffror och en ny utvecklad föreställning är säkerställd tom 2016.
Björnparken har inför den kommande sommarsäsongen satsat på förvaltning av tidigare gjorda investeringar och med små
medel skapa nyheter och fortsätta utvecklingsarbetet med en publikvänlig park.
Inspelningar och sändningar har genomförts med barnprogrammet Wild Kids från Grönklittsanläggningen under perioden.
Förberedelserna för Moraeus med mera har pågått och inspelningen började 3 juni vid Orsa Camping för att hålla på fram
till midsommarveckan.
Koncernens målmedvetna arbete med att skapa tidiga förbokningar fortsätter ge en positiv effekt och det totala bokningsläget
på våra anläggningar inför sommaren är per den 4 maj 19 % bättre än vid samma tidpunkt föregående år.

Grönklittsgruppen
Balansräkning
Tillgångar
Goodwill
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2014-04-30

2013-04-30

13 828
316 952
3 965
334 745

33 816
297 973
3 700
335 489

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa tillgångar

42 291
2 278
379 314

57 372
10 738
403 599

Skulder och Eget kapital
Eget Kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

217 004
-10 382
206 622

244 909
-17 342
227 567

Negativ Goodwill
Uppskjutna skatter
Räntebärande skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

383
1 195
129 207
41 907
379 314

0
3 990
133 826
38 216
403 599

Denna resultat- och balansrapport har inte varit föremål för en granskning av bolagets revisorer.
Antalet utestående aktier vid periodens utgång: 4 337 262 st.
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