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Christer FogelmarCk  
koncernchef parks and resorts

Vi inom Parks and resorts vill leverera helhets
upplevelser i världsklass i alla våra parker: Gröna Lund, 
Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland. 
Oavsett om det handlar om ett åk i en berg och dalbana, 
ett restaurangbesök, en konsert eller en djurupplevelse 
ska våra gäster alltid kunna räkna med högsta kvalitet 
och ett fantastiskt bemötande. Nöjda gäster är 
återkommande gäster och de är nyckeln till framgång  
i vår fortsatta strävan att skapa världens bästa 
upplevelseparker.

stora Visioner om Våra parkers utveckling kräver 
också stora investeringar i alltifrån åkattraktioner och 
djurhägn till fortbildning av våra medarbetare. 

Eftersom våra ägare återinvesterar allt överskott i 
verk samheten har vi stora möjligheter att själva påverka 
vår utvecklingstakt. Ju bättre vi presterar, desto snabbare 
kan vi utvecklas. Den insikten driver oss att ständigt 
skruva på alla detaljer för att skapa ett så effektivt, 
lönsamt och – framför allt – roligt företag som möjligt. 

sedan 2006 har Vi investerat en dryg miljard i våra  
fem parker. Investeringarna handlar om att förverkliga 
våra drömmar och vi prioriterar dem som i ett kortare 
perspektiv bidrar till att skapa ett större överskott. 
Därigenom kan vi successivt öka utvecklingstakten. 

Läser du detta har du sannolikt ett mer utpräglat 
intresse för dessa samband. På följande sidor är du 
välkommen att upptäcka 2013 års Parks and Resorts  
i siffror. 2013 var ett rekordår i flera avseenden. På 
Gröna Lund slogs ett historiskt besöksrekord med över 
en och en halv miljon gäster och Skara Sommarland 
omsatte för första gången över 100 miljoner kronor. 

 Det fina resultatet har bland annat lagt grunden för 
vår storsatsning på Kolmården: det nya Bamses Värld 
har premiär under Kolmårdens jubileumsår 2015 och 
världens bästa träberg och dalbana Wildfire invigs 
2016. Men redan i år välkomnar vi våra gäster att 
återupptäcka våra parker och uppleva nyheter som  
den hisnande vatten attraktionen Cobra på Skara 
Sommarland och den magiska miljön på Furuviks  
nya havscamping. 

Vi ser med spänning fram emot säsongen 2014. 
Varmt välkommen!

”2013 var ett rekordår 
– på flera sätt !”
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NamN

titel Koncernchef och VD  

t o m 31 December 2013

”Som ett led i Furuviks 

bevarandearbete kommer 

orangutanghonan Utara att 

flytta till parken under våren. 

Jag hoppas att hon ska göra 

sig hemmastadd och ser fram 

emot att träffa henne.”

jan roy

NamN

titel

ägare och leDamot

”Jag ser fram emot att surfa på Cobras 13 meter höga våg tillsammans med familjen på Skara Sommarland.”

Mattias Banker

NamN

titel

NamN

titel

ägare och leDamot

”Jag ser fram emot att äntligen 
få se Pixies konsert på Grönans 

Stora Scen den 10 juni. Jag 
kommer med stort intresse 

att följa bygget av Wildfire på 
Kolmården, Europas snabbaste 

träbana, som kommer att stå 
klar till säsongen 2016.”

johan tidstrand

styrelsen 2013
En ny säsong är här, med helhetsupplevelser 
i världsklass. Vi fångade in Parks and Resorts 
styrelse och frågade: Vad ser du mest 
fram emot inför säsongen 2014?

NamN

titel

Koncernchef och VD

”Safaribanan på Kolmården är en favorit som jag uppmanar alla att upptäcka. Inte minst för att få se våra lejon. I år har 
vi fler lekfulla lejonungar  

än på länge.”

Christer FogelMarCk
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NamN

titel

NamN

titel

NamN

titel

ägare och leDamot

”Att uppleva den nya havs

campingen i Furuvik med till

hörande gästhamn. Det kommer 

att bli ett lyft för hela regionen.”  

helena tidstrand

NamN

titel leDamot

”Att se Ulf Lundell spela i 

ett grönskande Furuvik en 

sensommarkväll i augusti.”

Mats Wedin

NamN

titel

leDamot

”Att tillsammans med familjen återuppleva delfinföreställningen Life på Kolmården som hade 
premiär 2013.”

göran sundströM

NamN

titel

leDamot

”Att ta del av Gröna Lunds
konsertutbud, jag ser särskilt

fram emot Tom Jones den 11 juni och ZZ Top den 16 juni.” 

anders ehrling

NamN

titel

NamN

titel

styrelseorDföranDe

”Det kommer naturligtvis vara 

att uppmärksamma Skara Som

marlands 30års jubileum och 

delta i någon av de  

aktiviteter som arrangeras 

under jubileums säsongen.”

toM Beyer
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förvaltningsberättelse 2013
styrelsen och verkställande direktören för 
Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte  
i Stockholm, org nr 5566962493, lämnar  
härmed årsberättelse samt koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2013.

   
koncernstruktur och verksamhet
Parks & Resorts Scandinavia AB är moderbolag i 
en koncern innefattande bolag enligt not 16. 
Bolaget ägs till 100 % av JHT Intressenter AB, 
org nr 5566983267, som i sin tur ägs till 79 % av 
Tidstrand Holding AB, org nr 5566958491, till 
20 % av Tidstrand Fastigheter AB, org nr  
5566958483, samt till 1 % av Mattias Banker.

Parks and Resorts är en av Nordens ledande 
aktörer inom upplevelseparksbranschen. Koncer
nen driver Gröna Lund, Kolmården Vildmarksho
tellet, Skara Sommarland, Furuvik och Aquaria.

Under året har de vilande dotterbolagen JA Fri
tid AB (5564882511) och Skara Spel & Nöjen AB 
(5564795762), fusionerats med moderbolaget 
Parks & Resorts Scandinavia AB (5566962493). 
Även Gröna Lunds Fastighetsbolag AB  
(5564240306) har fusionerats med AB Gröna 
Lunds Tivoli (5560140823).

Under 2013 besöktes koncernens anläggningar 
av cirka 2,8 miljoner gäster. Det är en ökning 
med cirka 6 % jämfört med föregående år, till stor 
del beroende på fint väder och flera attraktions
nyheter. Gröna Lund gjorde en rekordsäsong med 
över 1,5 miljoner besökare och även Skara 
Sommar land, fick bra utväxling av det stabila 
vädret. Koncernens totala omsättning ökade med 
7 % jämfört med 2012.

väsentliga händelser under året

gröna lund
Gröna Lund firade 130årsjubileum på bästa sätt – 
med en rekordsäsong där man för första gången 
översteg 1,5 miljoner säsongsbesökare. Antalet 
gäster under året uppgick till 1 534 593 
(1 408 187) vilket är hela 9,0 % fler än under 
2012.

Omsättningen uppgick till 499,6 (455,2) mkr 
vilket är en ökning med 9,7 %, främst till följd av 
fler gäster.

Rörelseresultatet uppgick till 77,0 (44,3) mkr 
motsvarade en rörelsemarginal på 15,4 % (9,7 %).

Parkens stora attraktionsnyhet var Eclipse – 
världens högsta starflyer. Gröna Lund utökade 
även området framför Stora Scen liksom investe
rade i parkens restauranger. På scenerna gavs ett 
60tal konserter med bland annat stora interna
tionella artister som Tenaciuos D och Thirty 
Seconds to Mars. Det ledde till att försäljningen 
av Gröna Kortet återigen slog rekord med en 
total försäljning på 122 000.

I februari tillträdde Magnus Widell som vd.

kolmården och vildmarkshotellet
Under året hade parken 494 886 (494 657) gäster, 
vilket är på samma nivå som föregående år, trots 
bättre väder.

Hotellet sålde 34 508 (34 821) hotellrum under 
året, där konferensmarknaden fortsatt varit svag 
till följd av konjunkturen.

Omsättningen uppgick till 282,8 (281,5) mkr 
vilket är en ökning med 0,5 %.

Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (6,6) mkr 
motsvarande en rörelsemarginal på 0,2 % 
(2,3 %).

Kolmården investerade i den nya delfinshowen 
Life, som hade premiär 2013, och vars ambition 
är att bjuda besökarna på en stor upplevelse kom
binerat med ett tydligt budskap om hållbarhet 
och miljö.

skara sommarland
Antalet gäster i parken uppgick till 300 303 
(260 376) vilket är hela 15,3 % fler än föregående 
år, till följd av bland annat det fina vädet och att
raktionsnyheten Big Drop – Europas högsta Fritt 
Fall med fallucka.

Omsättningen uppgick till 104,9 (89,3) mkr, 
vilket är en rekordomsättning och en ökning med 
hela 17,5 %.

Rörelseresultatet uppgick till 21,6 (1,6) mkr, 
motsvarande en rörelsemarginal på 20,6 % 
(1,8 %).

Parken fick mycket god utväxling av det fina 
vädret, både avseende besökstal och snittintäkter. 
De större investeringarna var i vattenattraktio
nen Big Drop samt i campingen.
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Furuvik
Konsertverksamheten fick fortsatt stort utrymme 
i parken med ett 10tal konserter samt reggae
festivalen.

Antalet gäster uppgick till 235 379 (222 388), 
vilket är 5,8 % fler än föregående år.

Omsättningen uppgick till 81,3 (75,5) mkr,  
vilket är en ökning med 7,7 %.

Rörelseresultatet landade på 0,9 (3,6) mkr, 
motsvarande en rörelsemarginal på 1,1 % 
(4,8  %), till följd av extraordinära personal
kostnader.

Parken investerade dels i attraktionsnyheten 
Extreme, liksom i restaurangerna. Under decem
ber 2013 tillträdde Nina Tano som tf. vd.

aquaria
Antalet gäster uppgick till 201 075 (223 493), 
vilket var 10,0 % färre än föregående år, till följd 
av hårdare konkurrens på Djurgården.

Omsättningen för helåret uppgick till 15,1 
(17,1) mkr, vilket är en minskning med 11,7 %.

Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (1,5) mkr vilket 
motsvarar en rörelsemarginal på 2,6 % (8,8 %).

Aquaria hade tillfälliga utställningar under året, 
bland annat den uppskattade utställningen Sago
lika Sjöhäst. Inga väsentliga investeringar genom
fördes under 2013, men man ser för närvarande 
över förutsättningarna att bygga en ny Aquaria
anläggning.

Finansiell ställning
I tabellen nedan återfinns omsättningen och 
resultat per bolag (med utgångspunkt från 
konsoliderad koncern resultaträkning).

koncernen
Parks and Resorts ägare har ett långsiktigt enga
gemang. Koncernens kassaflöde återinvesteras 

för att säkra en hög hållbar kvalitet och attrak
tionskraft. Härigenom skapas förutsättningar för 
att långsiktigt nå och bibehålla en god lönsam
het och en stark finansiell ställning.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 49,1 
(14,6) mkr.

Det egna kapitalet uppgick till 875 (850) mkr 
vilket innebär en soliditet om 61,0 % (58,8 %).

De räntebärande lånen, inklusive utnyttjad 
checkräkningskredit, uppgick till totalt 276 (301) 
mkr och där merparten har löptid inom ett år till 
fast ränta.

Årets kassaflöde från den löpande verksam
heten uppgick till 133 (96) mkr.

Per 20131231 uppgick de likvida medlen till 
9,5 (26,9) mkr.

Av erhållen checkkredit om 160,0 (280) mkr 
var 123 (218) mkr outnyttjat.

tvister
En pågående process handläggs vid Göta Hovrätt, 
sedan käranden (Ilatec AB) överklagat Tingsrättens 
dom som helt gick på svarandens (Kolmårdens 
Djurpark AB) linje. Tvisten härrör sig från 2012 
avseende en uppsägning av hyreskontrakt, där  
Kolmården anser att uppsägningen skett i enlighet 
med det avtal som finns upp rättat.

Arbetsmiljöverket har lämnat in en anmälan 
om arbetsmiljöbrott i samband med Vargolyckan 
2012. Vad detta kommer leda till för Kolmården 
är i dag svårt att bedöma, men en företagsbot 
finns med i ett riskscenario.

Styrelsen och vd på Kolmården bedömer inte 
att utfallen i tvisterna, i allt väsentligt, kommer 
belasta koncernens resultat.

investeringar
De totala bruttoinvesteringarna i materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 114 (63) mkr.

omsättning OmSäTTnInG
rörelse
resultat

RöRELSE
RESULTAT

mkr 2013 2012 2013 2012
Gröna Lunds Tivoli 499,6 455,2 77,0 44,3
Kolmårdens Djurpark 282,8 281,5 0,7 6,6
inkl. Vildmarkshotellet
Skara Sommarland 104,9 89,3 21,6 1,6
Aquaria Vattenmuseum 15,1 17,1 0,4 1,5
Furuviksparken 81,3 75,5 0,9 3,6
Parks and Resorts 18,5 23,4 34,8 30,6
Elimineringar och 
koncernjusteringar 23,2 27,4 13,5 12,4
koncern totalt 979,0 914,6 49,1 14,6
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Årets investeringar fokuserade på attraktions
nyheter och restaurangutbudet, men även 
arbetsmiljö och säkerhetsåtgärder samt under
håll av det stora fastighetsbeståndet.

Fusion under året
Under året har de vilande dotterbolagen JA Fritid 
AB (5564882511) och Skara Spel & Nöjen AB 
(5564795762), fusionerats med moderbolaget 
Parks & Resorts Scandinavia AB (5566962493). 
Även Gröna Lunds Fastighetsbolag AB (556424
0306) har fusionerats med AB Gröna Lunds Tivo
li (5560140823).

medarbetare
Medelantal anställda uppgick under året  
till 833 (830) personer.

inFormation om risker  
och osäkerhetsFaktorer
Efterfrågan på dotterbolagens tjänster påverkas 
av både konjunktur och säsongsvariationer. 
Konjunkturläget påverkas av förändringar i den 
disponibla inkomsten som styrs av bland annat 
räntenivåer, sysselsättningsgrad och skatter.

Den faktor som påverkar koncernens utfall 
mest, och som är minst påverkarbar, är vädret. 
Vädrets variationer har påverkan under perioder, 
men över tid har de inte någon långsiktig påver
kan. Kortsiktigt påverkar dock vädret våra gäs
ters beteenden direkt, vilket ofta är avgörande  
för om de ska besöka våra parker eller inte.

Hög säkerhet är grundläggande för verksam
heten. Säkerhetsarbetet är inriktat på att före
bygga skador och risker. 

FinansPolicy
Parks and Resorts hantering av finansiella risker 
regleras i en finanspolicy som fastställs av sty
relsen. Policyn anger hur ansvaret för finans
verksamheten ska fördelas inom koncernen, 
vilka finansiella risker koncernen är beredd att  
ta samt riktlinjer för hur riskerna ska begränsas. 
Strategin är att minimera och kontrollera finan
siella risker samt eliminera finansiell spekula
tion.

väsentliga händelser eFter 
räkenskaPsårets utgång  
och Framtida utveckling 2014
Sedan 2006 har över 1 miljard kronor investerats 
i koncernens parker och anläggningar. Under de 
närmsta åren kommer stor del av investeringar
na ske på Kolmården, där utvecklingsbehovet 
och potentialen bedöms som störst. I mars 2014 
lanserades en stor investering som nu påbörjats 

på Kolmården – Bamses Värld – med premiär 
säsong 2015. Inför 2014 kommer en ny attrak
tion att byggas på Skara Sommarland – Cobra, 
som blir Skara Sommarlands största vattenatt
raktion. Ytterligare investeringar för 2015 och 
2016 är beslutade och kommer att offentliggöras 
under 2014.

Koncernchef Jan Roy gick i pension vid års
skiftet. Christer Fogelmarck tillträdde som ny 
koncern chef den 1 januari 2014.

Från och med den 1 januari 2014 redovisar 
koncernen och dess dotter bolag enligt K3 redo
visningsregler.

Nästa årsredovisning (2014) kommer upprät
tas enligt K3 redovisningsstandard, där goodwill 
och komponentavskrivningar är de områden som 
kommer få störst effekt på koncernens räken
skaper under kommande år. Även tidigare regler 
avseende specialfastigheter försvinner 2014,  
vilket kommer medföra en förändrad skatte
position över tid.

moderbolaget
Moderbolagets verksamhet har under året 
bestått av koncerngemensamma funktioner.

Omsättning under verksamhetsåret uppgick 
till 18,5 (23,4) mkr varav 65 % (62 %) avsåg för
säljning till dotter bolagen.

Rörelseresultatet uppgick till 34,8 (30,6) mkr.
Moderbolagets utnyttjade koncernkontokredit 

uppgick per bokslutsdagen till 37,4 (61,6) mkr. 
Det egna kapitalet uppgick per bokslutsdagen till 
773 (775) mkr, vilket innebär en soliditet om 
67,7 % (67,8 %). Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 1,3 (2,3) mkr.

Förslag till disPosition  
av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att till förfogande stående 
medel, 763 495 099 kr disponeras enligt följande:

BELOPP I SEK
Balanseras i ny räkning      763 495 099
summa 763 495 099

Vad beträffar företagets resultat och ställning  
i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och 
balansräkningar med tillhörande boksluts
kommentarer och noter. 
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resultaträkning – koncernen
Belopp i KSEK nOT 2013 2012

nettoomsättning 957 333 889 452
övriga rörelseintäkter 21 630 25 175

978 963 914 627

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 85 283 76 206
Handelsvaror 30 726 28 482
övriga externa kostnader 1,2 334 318 332 279
Personalkostnader 3 380 961 365 421
Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 98 617 97 634
rörelseresultat 49 058 14 605

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 213 280
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 18 869 20 658
resultat efter finansiella poster 30 402 5 772

resultat före skatt 30 402 5 772

Skatt på årets resultat 7 5 460 21 344
årets resultat 24 942 15 572
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balansräkning – koncernen
Belopp i KSEK nOT 20131231 20121231

tillgångar
anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken 8 276 192 279 123
Goodwill 9 148 158 160 355

424 349 439 478
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 446 231 438 912
Park och tivolianläggning 11 404 338 390 889
maskiner och andra tekniska anläggningar 12 33 146 11 882
Inventarier, verktyg och installationer 13 55 457 48 042
Djur 14 251 539
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 15 9 652 30 604

949 075 920 869
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i intresseföretag 17 – –
Andra finansiella anläggningstillgångar 22 1 265 1 980
Uppskjuten skattefordran – –

1 265 1 980
summa anläggningstillgångar 1 374 690 1 362 327

omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 3 547 3 686
Förskott till leverantörer 842 356
Handelsvaror 10 295 12 718

14 684 16 760
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 481 10 681
Skattefordringar 5 533 4 836
övriga fordringar 7 118 7 572
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 873 16 336

35 005 39 426

Kassa och bank 9 509 26 876
summa omsättningstillgångar 59 198 83 062

summa tillgångar 1 433 888 1 445 389
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balansräkning – koncernen
Belopp i KSEK nOT 20131231 20121231

eget kaPital och skulder
Eget kapital 18
Aktiekapital (1.000.000 aktier) 10 000 10 000
Bundna reserver 3 053 4 146

Fria reserver 836 985 820 321
Årets resultat 24 942 15 572

874 980 850 039

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 19 144 209 138 755

144 209 138 755
Långfristiga skulder
övriga skulder till kreditinstitut 20 237 215 238 246
övriga långfristiga skulder 1 165 780

238 380 239 026
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 390 1 570
Checkräkningskredit 21 37 427 61 620
Leverantörsskulder 34 387 48 317
Skulder till moderföretag 44 475 49 775
övriga skulder 17 843 17 978
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 797 38 309

176 320 217 569
summa eget kaPital och skulder 1 433 888 1 445 389

ställda säkerheter och  
ansvarsförbindelser – koncernen
Belopp i KSEK 20131231 20121231

ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder
Kapitalförsäkring 1 165 780
Fastighetsinteckningar 24 695 24 695
Företagsinteckningar 126 700 126 700
Aktier i dotterbolag 841 828 816 204
summa 994 388 968 379

ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 17 900 –
Garantibelopp 3 480 3 480
summa 21 380 3 480
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kassaflödesanalys – koncernen

tilläggsupplysningar  
till kassaflödesanalys – koncernen

Belopp i KSEK 2013 2012

den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 30 402 5 772
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 101 786 101 101

132 188 95 329
Betald skatt 2 43
kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 132 186 95 286

kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
ökning()/minskning(+) av varulager 2 075 1 349
ökning()/minskning(+) av rörelsefordringar 4 791 2 795
ökning(+)/minskning() av rörelseskulder 11 567 3 466
kassaflöde från den löpande verksamheten 127 485 95 964

investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 113 764 63 277
Förändring av finansiella tillgångar 384 397
kassaflöde från investeringsverksamheten 114 148 63 674

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 171 020 133 734
Amortering av lån 196 424 144 071
minskning av skuld till moderföretag 5 300 5 000
kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 704 15 337

årets kassaflöde 17 367 16 953
likvida medel vid årets början 26 876 9 923
likvida medel vid årets slut 9 509 26 876

Belopp i KSEK 2013 2012

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av och nedskrivningar av tillgångar 98 617 98 195
Utrangeringar och kostnadsförda poster som aktiverats tidigare år 2 069 1 473
nedskrivning av andra finansiella tillgångar 1 100 1 001
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar – 432

101 786 101 101
likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 9 509 26 876

9 509 26 876
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resultaträkning – moderföretaget
Belopp i KSEK nOT 2013 2012
nettoomsättning 6 380 6 090
övriga rörelseintäkter 12 134 17 345

18 513 23 435
Rörelsens kostnader
övriga externa kostnader 1,2 29 611 27 553
Personalkostnader 3 23 155 26 090
Av och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 563 377
rörelseresultat 34 817 30 585

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 12 363 14 977
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 18 118 19 819
resultat efter finansiella poster 40 573 35 428

resultat före skatt 40 573 35 428

Skatt på årets resultat 7 8 701 7 717
årets resultat 31 872 27 710
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balansräkning – moderföretaget
Belopp i KSEK nOT 20131231 20121231

tillgångar
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 13 3 560 479
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 15 502 2 861

4 062 3 340
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 16 740 342 740 582
Andelar i intresseföretag 17 – –
Andra långfristiga fordringar 22 1 265 1 980

741 607 742 562
summa anläggningstillgångar 745 668 745 902

omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror – 100

– 100
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 896 –
Fordringar hos koncernföretag 408 910 392 057
Skattefordringar 710 710
övriga fordringar 806 1 033
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 929 2 382

414 250 396 182

Kassa och bank – –
summa omsättningstillgångar 414 250 396 282
summa tillgångar 1 159 918 1 142 184
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balansräkning – moderföretaget

ställda säkerheter och ansvars
förbindelser – moderföretaget

Belopp i KSEK nOT 20131231 20121231

eget kaPital och skulder
Eget kapital 18
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1.000.000 aktier) 10 000 10 000

10 000 10 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 795 367 792 227
Årets resultat 31 872 27 710

763 495 764 517
773 495 774 517

Långfristiga skulder
övriga skulder till kreditinstitut 20 219 000 219 000
övriga skulder 1 165 780

220 165 219 780
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut – –
Checkräkningskredit 21 37 427 61 620
Leverantörsskulder 3 610 5 644
Skulder till koncernföretag 117 794 74 404
övriga skulder 3 920 2 118
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 507 4 100

166 258 147 886
summa eget kaPital och skulder 1 159 918 1 142 184

Belopp i KSEK 20131231 20121231

ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder
Kapitalförsäkring 1 165 780
Företagsinteckningar 126 700 126 700
Aktier i dotterbolag 740 342 740 582
summa 868 207 868 062

ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 21  330 3 480
summa 21  330 3 480
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noter med redovisningsprinciper  
och bokslutskommentarer
allmänna redovisningsPrinciPer
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd förutom BFNAR 2008:1. Årsredovisning i mindre 
aktiebolag (K2reglerna).

värderingsPrinciPer m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de 
hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.

skatt
Företaget och koncernen tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomst
skatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt.

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då under
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital var
vid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell 
skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktu
ellt år. 

Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidi
gare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräknings metoden med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. 

Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillna
derna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller avisera
de per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i kon
cernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga 
till andelar i dotter och intresseföretag som inte förväntas 
bli beskattade inom överskådlig framtid. 

I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive 
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däre
mot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld  
och eget kapital.

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den 
mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre 
skatte utbetalningar i framtiden.

avskrivningsPrinciPer För materiella  
och immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga 
anskaffnings värden minskat med beräknat restvärde. 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjande period.

Följande avskrivningstider tillämpas:
 nyttjandeperiod

Koncernen moder företaget
Varumärken 100 år 
Goodwill 5–20 år 
Byggnader 20–50 år 
Förvaltningsfastigheter 33 år 
markanläggningar 20 år 
nedlagda kostnader 
på annans fastighet 20 år 
Park och tivolianläggningar 5–20 år 
maskiner och andra 
tekniska anläggningar 5–10 år 
Inventarier, verktyg och
installationer 3–10 år 3–10 år
Djur 10 år 

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skatte
mässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företa
gen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obe
skattade reserver.

Förvärven av AB Gröna Lunds Tivoli, Kolmårdens Djur
park AB, Skara Sommarland Nöjes AB samt Aquaria Vatten
museum AB är av långsiktig strategisk betydelse för 
Parks & Resorts Scandinavia AB:s verksamhet, varför den 
goodwill som därvid uppstod skrivs av över en 20årsperiod.

Varumärken skrivs av på 100 år. Anledningen är att 
dotter bolagen har funnits länge och har långa traditioner, 
vilket medför bestående värden samt att varumärkesregist
reringen löpande förlängs.

leasing – leasetagare
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redo
visning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal 
redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. 
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnads
förs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket 
kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasing
avgift under året.

I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt 
reglerna för operationell leasing.

Det finns ingen finansiell leasing i koncernen avseende 
materiella anläggningstillgångar.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat 
med eventuell nedskrivning.
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koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redo
visningsrådets rekommendation RR1:00 samt BFNAR 
2005:1.

dotterFöretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga 
och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i 
normal fallet enligt förvärvsmetoden.

Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag 
betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget 
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar 
dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas  
i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter 
och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom 
eventuell uppkommen goodwill.

intresseFöretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 
20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett 
betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella 
styrningen, redovisas normalt enligt kapitalandelsmetoden.

Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokför
da värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av kon
cernens andel i intresseföretagens egna kapital samt even
tuella restvärden på koncernmässiga över och undervärden. 
I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intres
seföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens 
resultat efter skatt.

varumärken
I samband med förvärvet av dotterbolag gjordes en värde
ring av de varumärken som ingick i förvärvet. Varumärker
na har en lång livslängd. 

Varumärken redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskriv
ning.

goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffnings
värdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det 
verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell 
nedskrivning.

koncernuPPgiFter
Företaget är moderföretag till följande dotterföretag som 
aktivt bedriver verksamhet; AB Gröna Lund Tivoli, org nr 
5560140823, med säte i Stockholm, Kolmårdens Djurpark 
AB, org nr 5564475894, med säte i Kolmården, Skara Som
marland Nöjes AB, org nr 5563817559, med säte i Skara, 

Aquaria Vatten museum AB, org nr 5563232643, med säte  
i Stockholm, AB Furuviksparken, org nr 5560349192, med 
säte i Gävle. Se även not 16.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i 
kronor avser 4 % (8 %) av inköpen och 65 % (62 %) av för
säljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som 
företaget tillhör.

redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 
Intäkter.

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar 
därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bola
get får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. 
Avdrag görs för lämnade rabatter. 

Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas 
som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga 
risker och förmåner som är förknippade med varornas ägan
de har överförts till köparen, bolaget behåller inte något 
engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte 
heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkom
sten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen 
kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit 
eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i 
enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets akutgrupp 
URA7.

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos motta
garen och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den 
mån nedskrivning ej erfordras.

Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det 
innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera 
koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade 
vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.
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Belopp i KSEK om inget annat anges.

not 1 – arvode och kostnadsersättning  
till revisorer

2013 2012
koncern
KPmG AB
Revisionsuppdrag 1 016 1 058
Skatterådgivning 123 165
Andra uppdrag 59 686

1 198 1 909

moderföretag
KPmG AB
Revisionsuppdrag 150 215
Skatterådgivning 61 129
Andra uppdrag 59 221

270 564

not 2 – leasingavgiFter avseende oPerationell 
leasing

2013 2012
koncernen
Tillgångar som innehas via  
operationella leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader 
exklusive lokalhyror 5 885 6 195
Avtalade framtida leasingavgifter 6 909 6 455
totala leasingkostnader 12 794 12 650

moderföretaget
Tillgångar som innehas via  
operationella leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader 
exklusive lokalhyror 148 186
Avtalade framtida leasingavgifter 469 195
totala leasingkostnader 617 381
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not 3 – anställda och Personalkostnader

Medelantalet anställda
2013 VARAV män 2012 VARAV män

Moderföretaget
Sverige 13 62% 14 57%
totalt i moderföretaget 13 62% 14 57%

Dotterföretag
Sverige 820 45% 816 44%
totalt i dotterföretag 820 45% 816 44%

koncernen totalt 833 45% 830 44%

redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Könsfördelning i företagsledningen

20131231 
AnDEL KVInnOR

20121231  
AnDEL KVInnOR

Moderföretaget
Styrelsen 14% 17%
övriga ledande befattningshavare 31% 25%

koncernen totalt
Styrelserna 21% 13%
övriga ledande befattningshavare 37% 35%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2013 2012

LönER OCH SOCIALA LönER OCH SOCIALA
ERSäTTnInGAR KOSTnADER ERSäTTnInGAR KOSTnADER

moderföretaget 13 105 7 269 13 831 7 510
(varav pensionskostnad) 1) (2 550) 1) (2 512)
Dotterföretag 265 622 86 289 258 099 77 988
(varav pensionskostnad) (15 289) (12 014)
koncernen totalt 278 727 93 558 271 930 85 498
(varav pensionskostnad) 2) (17 839) 2) (14 526)

1)Av moderföretagets pensionskostnader avser 819 tkr (f.å. 786 tkr) gruppen styrelse och vd.
Pensionsåtagandet för vd uppgår till 35 procent av årslönen

2) Av koncernens pensionskostnader avser 2 195 tkr (f.å. 1 797 tkr) gruppen styrelse och vd.
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Forts. not 3 – anställda och Personalkostnader

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter 
m.fl. och övriga anställda

2013 2012
STyRELSE öVRIGA STyRELSE öVRIGA

OCH VD AnSTäLLDA OCH VD AnSTäLLDA
Moderföretaget
Sverige 3 320 9 785 3 678 10 153
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)
moderföretaget totalt 3 320 9 785 3 678 10 153
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Dotterföretag
i Sverige 5 916 259 706 4 522 253 577
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)
koncernen totalt 9 236 269 491 8 200 263 730
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)
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not 4 – av och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar

2013 2012
koncernen
Varumärken 2 931 2 931
Goodwill 12 197 12 197
Byggnader och mark 24 593 23 458
Park & och tivolianläggningar 39 831 40 352
maskiner och andra tekniska 
anläggningar 5 236 5 012
Inventarier, verktyg och installationer 13 540 13 393
Djur 288 291

98 616 97 634

moderföretaget
Inventarier, verktyg och installationer 563 377

563 377

not 8 – varumärken
20131231 20121231

koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 293 433 293 433
nyanskaffningar – –

293 433 293 433

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan
Vid årets början 14 310 11 379
Årets avskrivning enligt plan 2 931 2 931

17 241 14 310

redovisat värde vid periodens slut 276 192 279 123

not 9 – goodwill
20131231 20121231

koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 243 894 243 894
Förvärv av dotterföretag – –

243 894 243 894

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan
Vid årets början 83 539 71 342
Årets avskrivning enligt plan 12 197 12 197

95 736 83 539

redovisat värde vid periodens slut 148 158 160 355

not 7 – skatt På årets resultat
2013 2012

koncernen
Aktuell skatt 6 38
Uppskjuten skatt 5 454 21 382

5 460 21 344

I nettoförändringen av uppskjuten skatt för 2012 (se ovan), 
ingår 27 052 kkr, hänförligt till den beslutade sänkningen av 
inkomstskatt från 26,3 % till 22 %.

moderföretaget
Aktuell skatt – 20
Skatt på koncernbidrag 8 701 7 737
Uppskjuten skatt avseende  
underskottsavdrag – –

8 701 7 717

not 5  – ränteintäkter och liknande 
resultatPoster

2013 2012
koncernen
Ränteintäkter, övriga 195 245
Resultat vid försäljning av 
värdepapper – –
Valutakursvinster 19 35

213 280
moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag 12 197 14 822
Ränteintäkter, övriga 163 155

12 363 14 977

not 6 – räntekostnader och 
liknande resultatPoster

2013 2012
koncernen
nedskrivning andra finansiella 
tillgångar 1 100 2 059
Räntekostnader, bank och övriga 17 772 18 599

18 869 20 658
moderföretaget
nedskrivning andra finansiella  
tillgångar 1 100 2 059
Räntekostnader, bank och övriga 17 018 17 760

18 118 19 819
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not 10 – byggnader och mark
20131231 20121231

koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 622 432 604 089
nyanskaffningar 31 753 19 123
Anskaffningsvärde via förvärv av 
dotterföretag – –
Avyttringar och utrangeringar 2 341 1 093
Omklassificeringar 1 642 316

653 486 622 435

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan
Vid årets början 172 244 149 591
Ackumulerade avskrivningar via 
förvärv av dotterföretag – –
Avyttringar och utrangeringar 859 834
Omklassificeringar – 31
Årets avskrivning enligt plan 24 592 23 458

195 977 172 246

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början 11 278 11 278
Omklassificeringar – –
Årets nedskrivningar – –

11 278 11 278

redovisat värde vid perioden slut 446 231 438 912

not 12 – maskiner och andra 
tekniska anläggningar

20131231 20121231
koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 55 256 62 527
nyanskaffningar 24 385 509
Avyttringar och utrangeringar – 7 780
Omklassificeringar 2 116 –

81 757 55 256

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan
Vid årets början 43 374 46 136
Avyttringar och utrangeringar – 7 774
Omklassificeringar 1 –
Årets avskrivning enligt plan på 
anskaffningsvärden 5 236 5 012

48 611 43 374

redovisat värde vid periodens slut 33 146 11 882

not 13 – inventarier, verktyg  
och installationer

20131231 20121231
koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 199 884 200 677
nyanskaffningar 17 620 6 360
Anskaffningsvärde via förvärv av 
dotterföretag – –
Avyttringar och utrangeringar 4 376 7 972
Omklassificeringar 4 035 819

217 163 199 884

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan
Vid årets början 151 842 146 133
Ackumulerade avskrivningar via 
förvärv av dotterföretag – –
Avyttringar och utrangeringar 3 661 7 686
Omklassificeringar – –
Årets avskrivning enligt plan på 
anskaffningsvärden 13 525 13 395

161 706 151 842

redovisat värde vid periodens slut 55 457 48 042
>>

not 11 – Park och tivolianläggning
20131231 20121231

koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 734 590 740 718
nyanskaffningar 50 120 13 244
Avyttringar och utrangeringar 2 414 25 895
Omklassificeringar 3 162 6 523

785 458 734 590

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan
Vid årets början 343 701 328 206
Avyttringar och utrangeringar 2 413 24 856
Omklassificeringar – 1
Årets avskrivning enligt plan på 
anskaffningsvärden 39 832 40 352

381 120 343 701

redovisat värde vid periodens slut 404 338 390 889
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not 14  dJur
20131231 20121231

koncernen
Vid årets början 9 843 9 843

9 843 9 843

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan
Vid årets början 9 304 9 013
Årets avskrivning enligt plan på 
anskaffningsvärden 288 291

9 592 9 304

redovisat värde vid periodens slut 251 539

not 16 – andelar i koncernFöretag
20131231 20121231

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 740 582 740 582
Fusion 240 –
redovisat värde vid periodens slut 740 342 740 582

Fusion avser två vilande helägda dotterbolag (Skara Spel 
& nöjen AB, 5564795762, och JA Fritid AB, 5564882511) 

spec av moderföretagets och koncernens innehav av 
andelar i koncernföretag

Dotterföretag, Org nr, Säte
Antal 

andelar
Andel 

i %
Redo visat 

värde

AB Gröna Lunds Tivoli,  
5560140823, Stockholm 34 091 100 421 617

Kolmårdens Djurpark AB, 
5564475894, Kolmården 1 000 100 145 080

Skara Sommarland Nöjes AB, 
5563817559, Skara 30 000 100 118 494

Aquaria Vattenmuseum AB, 
5563232643, Stockholm 1 000 100 29 816

AB Furuviksparken,  
5560349192, Gävle 50 000 100 25 335

740 342

not 15 – Pågående nyanläggningar 
och Förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

20131231 20121231
koncernen
Vid årets början 30 604 14 685
nyanskaffningar 27 896 25 051
Avyttringar, utrangeringar och 
kostnadsförda projekt – 1
Omklassificeringar 48 848 9 131
redovisat värde vid periodens slut  1) 9 652 30 604

1) varav moderföretag 502 (2 861)

moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 3 255 3 002
nyanskaffningar 783 253
Omklassificeringar 2 861 –

6 899 3 255

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan
Vid årets början 2 777 2 400
Årets avskrivning enligt plan på 
anskaffningsvärden 563 377

3 340 2 777

redovisat värde vid periodens slut 3 560 479
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not 17 – aktier i intresseFöretag
20131231 20121231

koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – 2 146
nyemission – –
Omklassificering dotterbolag –
Omklassificering långfristigt  
värdepappersinnehav 2 146
Resultatandel intressebolag – –

– –

redovisat värde vid periodens slut 
i koncern – –

moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – 3 259
nyemission – –
Omklassificering långfristigt  
värdepappersinnehav 3 259

– –

redovisat värde vid periodens slut 
i moderföretaget – –

not 18 – eget kaPital
Aktie Bundna Fria

kapital reserver reserver
koncernen
Vid årets början 10 000 4 146 835 892
Förskjutningspost 1 093 1 093
Årets resultat 24 942
vid årets slut 10 000 3 053 861 926

Aktie
kapital

Reserv
fond

Fritt eget 
kapital

moderföretaget  
Vid årets början 10 000 – 764 517
Koncernbidrag, brutto 39 550
Skatteeffekt på  
koncernbidrag 8 701
Årets resultat 31 872
vid årets slut 10 000 – 763 495

Villkorat aktieägartillskott uppgick till 37 500 tkr (37 500 tkr)

not 19 – avsättningar För uPPskJuten skatt
20131231 20121231

Uppskjuten skatt på identifierade 
övervärden vid förvärv 80 731 81 936
Uppskjuten skatt på obeskattade 
reserver 63 016 56 338
Uppskjuten skatt på tidigarelagda 
reparationsavdrag 462 481

144 209 138 755

not 20 – övriga skulder till  
kreditinstitut, långFristiga

20131231 20121231
koncernen
Förfallotidpunkt, inom 5 år från 
balansdagen 237 215 225 280
Förfallotidpunkt, senare än fem år 
från balansdagen – 12 966

237 215 238 246
moderföretaget
Förfallotidpunkt, inom 5 år från 
balansdagen 219 000 219 000
Förfallotidpunkt, senare än fem år 
från balansdagen – –

219 000 219 000

not 21 – checkräkningskredit
20131231 20121231

koncernen
Beviljad kreditlimit 160 000 280 000
Outnyttjad del 122 573 218 380
utnyttjat kreditbelopp 37 427 61 620

moderföretaget
Beviljad kreditlimit 160 000 280 000
Outnyttjad del 122 573 218 380
utnyttjat kreditbelopp 37 427 61 620

not 22 – andra Finansiella tillgångar
20131231 20121231

koncernen
Värde av kapitalförsäkring 1 165 780
Aktieinnehav i Touring Exhibitions 
Sweden AB, 5567679872, (8,53 %) 100 1 200
övrigt – –

1 265 1 980
moderföretaget
Värde av kapitalförsäkring 1 165 780
Aktieinnehav i Touring Exhibitions 
Sweden AB, 5567679872, (8,53 %) 100 1 200

1 265 1 980
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stockholm den 1 april 2014     
     
Tom Beyer, styrelseordförande    
Göran Sundström
Helena Tidstrand     
Johan Tidstrand  
mattias Banker     
Anders Ehrling
mats Wedin      
Christer Fogelmarck, verkställande direktör   
 
   
Vår revisionsberättelse har lämnats den 1 april 2014  
KPmG AB
      
Ingrid Hornberg Román     
Auktoriserad revisor
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