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Styrelsen och verkställande direktören för First Camp Sverige AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta campingplatser, stugbyar och annan semesterrelaterad
verksamhet i Norden.
 
First Camp Sverige verkar inom turistbranschen i allmänhet och på campingmarknaden i synnerhet.
Bolaget verkar i dagsläget på den svenska marknaden.
 
First Camp Sverige drev under 2021, 39 (2020, 38) anläggningar i Sverige och ytterligare 10
anläggningar i Sverige drevs av helägda dotterbolag, Anläggningarna drivs i en kombination av
ägda  fastigheter, tomträttsavtal samt arrenden.
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
First Camp Sverige har under året förvärvat 100% av aktierna i Svenska Campingpärlor AB samt Boden
Camping och Bad AB, vilka driver totalt tio campinganläggning i Sverige. Under året har First Camp
Sverige även tecknat arrendeavtal avseende Löttorp Camping.
 
Året, och framförallt de tre första kvartalen, påverkades fortsatt av den pågående Covid-19-situationen,
med fortsatt markant färre internationella gäster än 2019, även om viss återhämtning skett jämfört med
2020. Den negativa effekten avtog under sommaren och hösten, i takt med att restriktioner på resande
över gränserna lättades. Bolaget har under året inte mottagit några statliga stöd kopplat till
Covid-19-pandemin.
 
Under året fortsatte satsningarna på förbättrade gästupplevelser, ökad onlineförsäljning och ökad
digitalisering. Bland annat implementerades ett AI-baserat revenue management-system som från andra
kvartalet var i drift på samtliga bolagets campingar.

 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Under februari 2022 har både den svenska hemmamarknaderna samt viktiga utländska marknader som
Norge och Danmark kraftigt lättat Covid-19-relaterade restriktioner.
 
Intäkterna under januari-februari 2022 överstiger föregående år och överstiger även samma period 2020
(justerat för fusion), dvs mätperioden som var innan Covid-19-situationen startade. Det ska noteras att
detta är omsättningsmässigt små månader för First Camp. Perioden juni-augusti står vanligtvis för knappt
70 procent av First Camps årliga omsättning. Även ett normalår gör så mycket som cirka 65 procent av
gästerna sin bokning under de sista fyra veckorna innan ankomst.
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gästerna sin bokning under de sista fyra veckorna innan ankomst.

 
Under januari- maj 2022 har First Camp Sverige AB, genom inkråmsförvärv, övertagit driften av
campingarna i de förvärvade bolagen Svenska Campingpärlor och Boden Camping och Bad. I samband
med detta har koncerninterna arrendeavtal upprättats mellan bolagen.
 
 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 
Turistnäringen i Sverige har utvecklats starkt de senaste åren fram till och med 2019 och detta inte minst
för campingbranschen. Intresset från utländska gäster har ökat och de senast åren innan
Covid-19-situationen kom ca 25% av campinggästerna på den svenska marknaden från utlandet. På grund
av Covid-19-situationen och de restriktioner för gränsöverskridande resande som införts minskade antalet
internationella gäster på campingmarknaden kraftigt under 2020, och First Camps intäkter från
internationella gäster i Sverige minskade med 80% jämfört med året innan (på jämförbara campingar),
varav ca en tredjedel återhämtades under sommaren 2021. First Camp och branschen som helhet ser
fortsatt indikationer på ett starkt intresse från utländska gäster att turista i Sverige när
Covid-19-situationen passerat, och under februari 2022 har både hemmamarknaderna Sverige och
Danmark samt viktiga utländska marknader som Norge kraftigt lättat Covid-19-relaterade restriktioner. I
vilken takt en normalisering sker är en potentiell osäkerhetsfaktor. Utländska gästers intresse för
semestrande i Sverige kan även antas påverkas av valutakursförändringar.

 
Även om First Camp aktivt arbetar med att attrahera gäster utanför sommarsäsongen utgör perioden
juni-augusti vanligtvis knappt 70 procent av First Camps årliga omsättning, och utfallet av denna period
har därför stor inverkan på helårsresultatet. 
 
First Camp bedömer, bland annat utifrån historisk utveckling, att campingmarknaden har lägre
konjunkturkänslighet än andra segment inom turistnäringen delvis tack vare att camping vid en
konjunkturnedgång utgör ett semesteralternativ till lägre kostnad än t.ex. charter-resor. 
 
Lönekostnaderna är företagets enskilt största kostnadspost. First Camps fortsatta framgång är beroende
av motiverade och engagerade medarbetare, och att koncernen har effektiva processer för årliga
säsongsanställningar. En risk är därför att möjligheten att rekrytera kvalificerade säsongsmedarbetare
minskar under högkonjunktur, när arbetslösheten är låg. 
 
First Camp har mycket säsongsanställd personal och strävar efter att ha en så bra arbetsmiljö som
möjligt för att få säsongspersonalen att återkomma påföljande år. First Camps företagsledning består
av verkställande direktör, finanschef, operativ chef, kommersiell chef, HR-chef samt
investeringschef. För att öka effektivitet, medvetenhet och engagemang bland de anställda arbetar
First Camp strukturerat med regelbundna medarbetarundersökningar, ledarskapsfrågor,
konceptutveckling och utbildningar. Medarbetarnas servicenivå gentemot gästerna är en viktig del i
gästens totala upplevelse.
 
Under februari 2022 har både den svenska hemmamarknadern samt viktiga utländska marknader
som Norge och Danmark kraftigt lättat Covid-19-relaterade restriktioner.

 
Intäkterna under januari-februari 2022 överstiger föregående år och överstiger även samma period 2020
(justerat för fusion), dvs mätperioden som var innan Covid-19-situationen startade. Det ska noteras att
detta är omsättningsmässigt små månader för First Camp. Perioden juni-augusti står vanligtvis för knappt
70 procent av First Camps årliga omsättning. Även ett normalår gör så mycket som cirka 65 procent av
gästerna sin bokning under de sista fyra veckorna innan ankomst.



First Camp Sverige AB
Org.nr 556618-9873

4 (19)
 

   
 

gästerna sin bokning under de sista fyra veckorna innan ankomst.

 
Utvecklingen i närtid styrs till stor del av fortsatt utveckling av rekommendationer och restriktioner från
myndigheterna, vad gäller både inrikes och utrikes resande. Oavsett dessa kortsiktiga effekter ser vi inte
att Covid-19 innebär några långsiktiga negativa effekter på campingbranschen. Campingmarknaden går
fortfarande en ljus framtid till mötes, med hög lönsamhet och god tillväxt. Ett ökat intresse för att
semestra i Sverige kan gynna campingbranschen.
 
Ägarförhållanden
 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till First Camp Group AB, org nr 559082-2515, med säte i Stockholm
där koncernredovisning upprättas. Moderföretag i den största koncernen som First Camp Sverige AB är
dotterföretag till är United Camping Holding AB, org nr 559082-2523, med säte i Stockholm. 
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019   
Nettoomsättning 395 041 184 180 173 340   
Resultat efter finansiella poster 30 557 -36 738 -17 464   
Balansomslutning 1 028 893 593 426 324 807   
Soliditet (%) 22,1 23,4 40,7   
      

 
Förändring av eget kapital
 
 Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets Totalt
 kapital fond fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 2 274 901 9 000 49 100 549 118 003 807 -30 338 226 139 050 031
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:    -30 338 226 30 338 226 0
Erhållna aktieägartillskott    65 000 000  65 000 000
Årets resultat     23 023 039 23 023 039
Belopp vid årets utgång 2 274 901 9 000 49 100 549 152 665 581 23 023 039 227 073 070
       
       

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 201 766 129
årets vinst 23 023 039
 224 789 168
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 224 789 168
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

kassaflödesanalys med noter.

Nettoomsättning 3 395 041  184 180  
Övriga rörelseintäkter 2 549  2 851  
  395 590  187 031  
      
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror  -26 268  -11 291  
Övriga externa kostnader 4, 5 -202 478  -121 983  
Personalkostnader 6 -108 525  -72 962  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -14 995  -12 968  
Övriga rörelsekostnader  0  -22  
  -352 266  -219 226  
Rörelseresultat  43 324  -32 195  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i koncernföretag  -40  -150  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1 774  181  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -14 501  -4 574  
  -12 767  -4 543  
Resultat efter finansiella poster  30 557  -36 738  
      
Bokslutsdispositioner 7 -9 139  6 600  
Resultat före skatt  21 418  -30 138  
      
Skatt på årets resultat 8 1 605  -200  
Årets resultat  23 023  -30 338  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 9 3 970  5 131  
Goodwill 10 0  0  
  3 970  5 131  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 11 137 346  146 753  
Inventarier, verktyg och installationer 12 10 328  13 978  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 13 82 822  16 990  
  230 496  177 721  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 14 277 546  93 897  
Fordringar hos koncernföretag 15 355 739  191 630  
Andra långfristiga värdepappersinnehav  16  16  
Uppskjuten skattefordran  2 353  2 499  
  635 654  288 042  
Summa anläggningstillgångar  870 120  470 894  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m 16     
Färdiga varor och handelsvaror  1 769  1 499  
  1 769  1 499  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  5 594  4 504  
Fordringar hos koncernföretag  125 516  100 154  
Aktuella skattefordringar  0  698  
Övriga fordringar  5 454  908  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 16 854  12 872  
  153 418  119 136  
      
Kassa och bank  3 586  1 897  
Summa omsättningstillgångar  158 773  122 532  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  1 028 893  593 426  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 18     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  2 275  2 275  
Reservfond  9  9  
  2 284  2 284  
      
Fritt eget kapital      
Fri överkursfond  49 101  49 101  
Balanserad vinst eller förlust  152 666  118 004  
Årets resultat  23 023  -30 338  
  224 790  136 767  
Summa eget kapital  227 074  139 051  
      
Avsättningar      
Uppskjuten skatteskuld 19 0  6 237  
Summa avsättningar  0  6 237  
      
Långfristiga skulder 20     
Skulder till kreditinstitut  183  227  
Skulder till koncernföretag  660 397  342 709  
Övriga skulder  4 260  4 342  
Summa långfristiga skulder  664 840  347 278  
      
Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit  0  6 062  
Skulder till kreditinstitut  81  568  
Leverantörsskulder  24 044  13 842  
Skulder till koncernföretag  57 121  33 391  
Aktuella skatteskulder  680  0  
Övriga skulder  2 998  4 627  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 52 055  42 370  
Summa kortfristiga skulder  136 979  100 860  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 028 893  593 426  
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat  43 325  -32 195  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  0  19 827  
   Infusionerat resultat  0  6 859  
   Avskrivningar  14 995  12 968  
Betald skatt  -2 598  -254  
Erhållen ränta mm  0  18  
Erlagd ränta  -6 721  -4 438  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  49 000  -17 043  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  -270  467  
Förändring av kortfristiga fordringar  -5 773  4 681  
Förändring av kortfristiga skulder  6 834  -1 767  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  49 792  -13 662  
      
Investeringsverksamheten      
Förvärv av dotterföretag och verksamheter 23, 24 -118 649  -1 780  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0  -509  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -66 520  -15 399  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -185 169  -17 688  
  -135 377  -31 350  
      
Finansieringsverksamheten      
Förändring check-kredit  -6 106  6 062  
Upptagna (återbetalade) lån från koncernbolag  143 253  15 769  
Amortering av skuld till kreditinstitut  -81  -486  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  137 066  21 345  
      
Årets kassaflöde  1 689  -10 004  
      
Likvida medel      
Likvida medel vid årets början  1 897  11 900  
Likvida medel vid året slut  3 586  1 897  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 15-50 år  
Markanläggningar 20 år  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år  
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år  
   

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
 
Koncernförhållanden
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§
upprättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget First Camp Group AB, org nr
559082-2515, med säte i Stockholm upprättar koncernredovisning. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
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Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
Not 2 Övriga rörelseintäkter
Bolaget har under året mottagit 0 (4,3 MSEK) i statliga stöd kopplat till Covid-19-pandemin, primärt i
form av omställningsstöd, nedsättning av arbetsgivaravgifter samt korttidspermitteringsbidrag.
 
 
Not 3 Nettoomsättningens fördelning
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Nettoomsättningen fördelat på intäktsslag    
Uthyrning av stugor och konferensverksamhet 153 796 70 893  
Restaurang, kiosk och aktiviteter på campingplatser 49 065 17 218  
Övriga tjänster (administrativa avgifter och debitering av el
m.m.) 42 247 21 580  
Intäkter från leasing, uthyrning av campingplatser 149 934 72 320  
 395 042 182 011  
    

 
Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Grant Thornton    
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 432 200  
Övriga tjänster 82 160  
 514 360  
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Not 5 Upplysning om operationella leasingavgifter
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 966 024 ( 2 860 928) kronor.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Inom ett år 2 294 2 230  
Inom två till fem år 6 225 5 473  
Senare än fem år  1 647  
 8 519 9 350  
    

Bolagets operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av leasade villavagnar, maskiner och leasing av
bilar. Avseende lokalhyra löper avtalen tills vidare. Storleken på framtida leasingavgifter avseende hyra
baseras i huvudsak på utveckling av konsumentprisindex.
 
 
Not 6 Anställda och personalkostnader
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 120 95  
Män 86 75  
 206 170  
    
Löner och andra ersättningar    
Övriga anställda 81 828 51 716  
 81 828 51 716  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 883  
Pensionskostnader för övriga anställda 3 417 3 302  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 23 685 15 940  
 27 102 20 125  
    
Erhållna lönebidrag -2 540 -2 814  
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 106 390 69 027  
    

 
Not 7 Bokslutsdispositioner
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Mottagna koncernbidrag 0 6 600  
Lämnade koncernbidrag -9 139 0  
 -9 139 6 600  
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Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt -4 495 -156
Justering avseende tidigare år 9 -44
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 6 091 0
Totalt redovisad skatt 1 605 -200
   
   

Avstämning av effektiv skatt
  2021-01-01  2020-01-01
  -2021-12-31  -2020-12-31
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  21 418  -30 138
     
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -4 412 21,40 6 449
Ej avdragsgilla kostnader 0,35 -75 -0,39 -118
Ej skattepliktiga intäkter   4,69 1 412
Under året utnyttjande av tidigare års
underskottsavdrag vars skattevärde ej
redovisats som tillgång -28,44 6 092 0,00 0
Fusionsdifferens   -26,36 -7 944
Redovisad effektiv skatt -7,49 1 605 -0,66 -200
     

 
Not 9 Immateriella rättigheter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 13 303 4 712  
Inköp  509  
Försäljningar/utrangeringar -2 387   
Omklassificeringar  -17  
Fusionsförvärv  8 100  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 916 13 304  
    
Ingående avskrivningar -8 172 -1 872  
Försäljningar/utrangeringar 2 387   
Årets avskrivningar -1 161 -332  
Fusionsförvärv  -5 968  
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 946 -8 172  
    
Utgående redovisat värde 3 970 5 132  
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Not 10 Goodwill
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Inkommande värde fusion 2 387 2 387  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 387 2 387  
    
Inkommande avskrivningar fusion -2 387 -2 387  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 387 -2 387  
    
Utgående redovisat värde 0 0  
    

 
Not 11 Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 183 397 140 190  
Omklassificeringar  43 207  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 183 397 183 397  
    
Ingående avskrivningar -36 645 -27 995  
Omklassificeringar  9  
Årets avskrivningar -9 406 -8 658  
Utgående ackumulerade avskrivningar -46 051 -36 644  
    
Utgående redovisat värde 137 346 146 753  
    
Bokfört värde mark 615 615  
 615 615  
    

 
Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 47 891 23 595  
Inköp 777 1 566  
Försäljningar/utrangeringar -77 -69  
Omklassificeringar  1 222  
Fusionsförvärv  21 578  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 591 47 892  
    
Ingående avskrivningar -33 913 -12 256  
Försäljningar/utrangeringar 77 31  
Omklassificeringar  -1 256  
Årets avskrivningar -4 427 -3 066  
Fusionsförvärv  -17 367  
Utgående ackumulerade avskrivningar -38 263 -33 914  
    
Utgående redovisat värde 10 328 13 978  
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Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 16 990 41 763  
Inköp 65 832 25 690  
Försäljningar  -14 185  
Omklassificeringar  -42 075  
Fusionsförvärv  5 796  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 82 822 16 989  
    
Utgående redovisat värde 82 822 16 989  
    

 
Not 14 Specifikation andelar i koncernföretag

 
Namn

Kapital-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

2021-12-31  
Björkängs Havsbad AB 100 1 000 15 110  
Hagöns Camping AB 100 500 22 112  
Halmstad Camping AB 100 100 542  
Hammarö Turistcenter AB 100 7 000 4 013  
Hökensås Camping & Stugby AB 100 1 000 100  
Nicksta Camping AB 100 3 000 9 500  
Råå Vallar Ekonomisk Förening 99,98 9 998 10  
Råå Vallar Fastighets AB 100 1 000 110  
Råå Vallar Holding AB 100 1 000 585  
Röstånga Camping AB 100 1 000 5 750  
Skönstavik Camping I AB 100 50 000 50  
Skönstavik Camping II AB 100 50 000 50  
Strömstad Camping AB 100 1 000 35 940  
Sweden Resorts & Camping AB 100 1 000 0  
Tomträtten Bredsand 1:22 AB 100 250 25  
Svenska Campingpärlor AB 100 914 161 042  
Boden Camping och Bad AB 100 500 22 607  
   277 546  
     
 Org.nr Säte  
Björkängs Havsbad AB 556255-1167 Varberg  
Hagöns Camping AB 556942-5084 Halmstad  
Halmstad Camping AB 556885-0530 Halmstad  
Hammarö Turistcenter AB 556259-7335 Hammarö  
Hökensås Camping & Stugby AB 556761-9985 Stockholm  
Nicksta Camping AB 556479-6745 Stockholm  
Råå Vallar Ekonomisk Förening 769618-3933 Helsingborg  
Råå Vallar Fastighets AB 556762-0769 Stockholm  
Råå Vallar Holding AB 556773-1814 Stockholm  
Röstånga Camping AB 556609-7522 Svalöv  
Skönstavik Camping I AB 559104-8870 Stockholm  
Skönstavik Camping II AB 559104-8847 Stockholm  
Strömstad Camping AB 556536-7330 Stockholm  
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Strömstad Camping AB 556536-7330 Stockholm  

Sweden Resorts & Camping AB 556719-0037 Stockholm  
Tomträtten Bredsand 1:22 AB 559258-5482 Stockholm  
Svenska Campingpärlor AB 556528-3628 Orsa  
Boden Camping och Bad AB 559077-5036 Boden  
    

Kapitalandel överensstämmer med röstandel.
 
 
Not 15 Fordringar hos koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 191 630 27 101  
Tillkommande fordringar fusion  277 667  
Avgående fordringar  -113 137  
Tillkommande fordringar 164 109   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 355 739 191 631  
    
Utgående redovisat värde 355 739 191 631  
    

 
Not 16 Varulager
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Färdiga varor och handelsvaror 1 769 1 499  
 1 769 1 499  
    

 
Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda hyror 2 751 1 908  
Förutbetalda leasingavgifter 306 407  
Övriga föutbetalda kostnader 9 060 6 074  
Upplupna hyresintäkter 4 737 4 482  
 16 854 12 871  
    

 
Not 18 Antal aktier och kvotvärde

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde  

Antal A-Aktier 9 478 756 0,24  
 9 478 756  
    

 
Not 19 Uppskjuten skatteskuld
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Belopp vid årets ingång -6 237   
Årets avsättningar 0 -6 237  
Under året återförda belopp 6 237   
Belopp vid årets utgång 0 -6 237  
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Belopp vid årets utgång 0 -6 237  
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Not 20 Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förfaller senare än fem år efter balansdagen    
Skulder till kreditinstitut -183 -227  
Skulder till koncernföretag -660 397 -342 709  
Övriga långfristiga skulder -4 260 -4 342  
 -664 840 -347 278  
    

 
Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupna Löner och Sociala avgifter -913 -800  
Semesterlöner inkl Sociala avgifter -9 425 -8 148  
Förutbetalda intäkter -22 743 -20 441  
Övriga poster -15 998 -12 982  
 -49 079 -42 371  
    

 
Not 22 Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
För skulder till kreditinstitut och obligationsinnehavare:    
Pantsatta aktier i koncernföretag 183 649 0  
Fastighetsinteckningar 18 075 18 075  
Fastighetsinteckningar - i bolagets förvar 65 65  
Företagsinteckningar 45 600 45 600  
Pantsatta lån 321 762 156 603  
    
 569 151 220 343  
    
Eventualförpliktelser    
Garantiförbindelser 300 300  
 300 300  
    

Som del av First Camp Group-koncernens obligationsfinansiering har ett antal bolag inom First Camp
Group-koncernen, där ibland First Camp Sverige AB, lämnat en garanti för det utställande bolaget First
Camp Group AB:s åtaganden inom obligationsvillkoren, omfattande bland annat räntebetalningar och
återbetalning av lånebeloppet på förfallodatum. Mer information om obligationsfinansieringen återfinns i
First Camp Group AB:s årsredovisning
 
 
Not 23 Fusion av helägt dotterbolag
Den 7 december 2020 genomfördes fusion av helägt dotterbolag. 

Övertagande bolag är First Camp Sverige AB, (org-nr 556618-9873, tidigare Nordic Camping & Resort
AB) överlåtande bolag är First Camp Sverige AB 556894-6551. Förvärv av överlåtande bolag
genomfördes den 9 september 2020 fusionen genomfördes den 7 december 2020 i enlighet med
rekommendationen för helägt dotterbolag, BFNAR 1999:1.
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rekommendationen för helägt dotterbolag, BFNAR 1999:1.

2020-09-10 - 2020-12-07 I denna tabell presenteras nettoomsättning och rörelseresultat som ingår i
övertagande bolags resultaträkning.

2020-01-01 - 2020-09-09 I denna tabell presenteras nettoomsättning och rörelseresultat som inte ingår i
övertagande bolags resultaträkning.
 
 2021-12-31  
   
2020-09-10 - 2020-12-07       
Nettoomsättning (ingår) 18 372      
Rörelseresultat (ingår) -7 657      
 10 715      
2020-01-01 - 2020-09-09       
Nettoomsättning (ingår ej) 120 299      
Rörelseresultat (ingår ej) 30 146      
 150 445      
       
Nettotillgångar fusion 2020-12-07       
Immateriella anläggningstillgångar 2 132      
Materiella anläggningstillgångar 4 210      
Finansiella anläggningstillgångar 20      
Pågående nyanläggningar 5 796      
Lager 405      
Övriga fordringar 295 781      
Kundfordringar 2 206      
Kassa och Bank 3 270      
Fritt eget kapital -35 841      
Långfristiga skulder -3 445      
Förutbetalda intäkter -9 087      
Kortfristiga skulder -260 397      
Erlagd köpeskilling 5 050      
       

 
Not 24 Förvärv av dotterbolag
I november 2021 förvärvades 100% av aktiekapitalet i Boden Camping och Bad AB samt Svenska
Campingpärlor AB. 

I verksamheterna bedrivs camping, stugby samt vattenlandsverkamhet. Bolagen förvärvades av det
närstående bolaget United Camping Campsite HoldCo AB. Dessa bolag hade förvärvats av United
Camping Campsite HoldCo AB under 2021, och överlåtelsen till First Camp Sverige skedde på samma
värdering som vid United Camping Campsite HoldCo AB:s förvärv av verksamheterna. 

Köpeskillingen för aktierna i bolagen uppgick till 182,0 MSEK, och finansierades till 65,0 MSEK genom
en säljarrevers och resterande del genom aktieägarlån och bolagets likvida medel. Bolagen redovisade för
verksamhetsåret 2021 (omfattandes 14 månader för Svenska Campingpärlor AB) en sammanlagd
omsättning om 192,1 MSEK samt ett rörelseresultat om 6,2 MSEK.
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Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under februari 2022 har både den svenska hemmamarknaderna samt viktiga utländska marknader som
Norge och Danmark kraftigt lättat Covid-19-relaterade restriktioner.

Intäkterna under januari-februari 2022 överstiger föregående år och överstiger även samma period 2020
(justerat för fusion), dvs mätperioden som var innan Covid-19-situationen startade. Det ska noteras att
detta är omsättningsmässigt små månader för First Camp. Perioden juni-augusti står vanligtvis för knappt
70 procent av First Camps årliga omsättning. Även ett normalår gör så mycket som cirka 65 procent av
gästerna sin bokning under de sista fyra veckorna innan ankomst.

Under januari -maj 2022 har First Camp Sverige AB, genom inkråmsförvärv, övertagit driften av
campingarna i de förvärvade bolagen Svenska Campingpärlor och Boden Camping och Bad. I samband
med detta har koncerninterna arrendeavtal upprättats mellan bolagen.
 
 
 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
 
 
Stockholm 
 
 
 
 
Göran Meijer Mikael Wåhlund
Ordförande Ledamot
  
  
  
Johan Söör  
Ledamot och Verkställande direktör  
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
 
Grant Thornton Sweden AB 
 
 
 
Kajsa  Goding  
Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i First Camp Sverige AB 
Org.nr. 556618-9873 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för First Camp Sverige 
AB för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av First Camp Sverige ABs finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till First Camp Sverige AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för First Camp 
Sverige AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

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

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till First Camp Sverige AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

Stockholm den                 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

Kajsa Goding 

Auktoriserad revisor 
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Styrelsen och verkställande direktören för First Camp Sverige AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta campingplatser, stugbyar och annan semesterrelaterad
verksamhet i Norden.
 
First Camp Sverige verkar inom turistbranschen i allmänhet och på campingmarknaden i synnerhet.
Bolaget verkar i dagsläget på den svenska marknaden.
 
First Camp Sverige drev under 2021, 39 (2020, 38) anläggningar i Sverige och ytterligare 10
anläggningar i Sverige drevs av helägda dotterbolag, Anläggningarna drivs i en kombination av
ägda  fastigheter, tomträttsavtal samt arrenden.
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
First Camp Sverige har under året förvärvat 100% av aktierna i Svenska Campingpärlor AB samt Boden
Camping och Bad AB, vilka driver totalt tio campinganläggning i Sverige. Under året har First Camp
Sverige även tecknat arrendeavtal avseende Löttorp Camping.
 
Året, och framförallt de tre första kvartalen, påverkades fortsatt av den pågående Covid-19-situationen,
med fortsatt markant färre internationella gäster än 2019, även om viss återhämtning skett jämfört med
2020. Den negativa effekten avtog under sommaren och hösten, i takt med att restriktioner på resande
över gränserna lättades. Bolaget har under året inte mottagit några statliga stöd kopplat till
Covid-19-pandemin.
 
Under året fortsatte satsningarna på förbättrade gästupplevelser, ökad onlineförsäljning och ökad
digitalisering. Bland annat implementerades ett AI-baserat revenue management-system som från andra
kvartalet var i drift på samtliga bolagets campingar.


 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Under februari 2022 har både den svenska hemmamarknaderna samt viktiga utländska marknader som
Norge och Danmark kraftigt lättat Covid-19-relaterade restriktioner.
 
Intäkterna under januari-februari 2022 överstiger föregående år och överstiger även samma period 2020
(justerat för fusion), dvs mätperioden som var innan Covid-19-situationen startade. Det ska noteras att
detta är omsättningsmässigt små månader för First Camp. Perioden juni-augusti står vanligtvis för knappt
70 procent av First Camps årliga omsättning. Även ett normalår gör så mycket som cirka 65 procent av
gästerna sin bokning under de sista fyra veckorna innan ankomst.
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gästerna sin bokning under de sista fyra veckorna innan ankomst.


 
Under januari- maj 2022 har First Camp Sverige AB, genom inkråmsförvärv, övertagit driften av
campingarna i de förvärvade bolagen Svenska Campingpärlor och Boden Camping och Bad. I samband
med detta har koncerninterna arrendeavtal upprättats mellan bolagen.
 
 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 
Turistnäringen i Sverige har utvecklats starkt de senaste åren fram till och med 2019 och detta inte minst
för campingbranschen. Intresset från utländska gäster har ökat och de senast åren innan
Covid-19-situationen kom ca 25% av campinggästerna på den svenska marknaden från utlandet. På grund
av Covid-19-situationen och de restriktioner för gränsöverskridande resande som införts minskade antalet
internationella gäster på campingmarknaden kraftigt under 2020, och First Camps intäkter från
internationella gäster i Sverige minskade med 80% jämfört med året innan (på jämförbara campingar),
varav ca en tredjedel återhämtades under sommaren 2021. First Camp och branschen som helhet ser
fortsatt indikationer på ett starkt intresse från utländska gäster att turista i Sverige när
Covid-19-situationen passerat, och under februari 2022 har både hemmamarknaderna Sverige och
Danmark samt viktiga utländska marknader som Norge kraftigt lättat Covid-19-relaterade restriktioner. I
vilken takt en normalisering sker är en potentiell osäkerhetsfaktor. Utländska gästers intresse för
semestrande i Sverige kan även antas påverkas av valutakursförändringar.


 
Även om First Camp aktivt arbetar med att attrahera gäster utanför sommarsäsongen utgör perioden
juni-augusti vanligtvis knappt 70 procent av First Camps årliga omsättning, och utfallet av denna period
har därför stor inverkan på helårsresultatet. 
 
First Camp bedömer, bland annat utifrån historisk utveckling, att campingmarknaden har lägre
konjunkturkänslighet än andra segment inom turistnäringen delvis tack vare att camping vid en
konjunkturnedgång utgör ett semesteralternativ till lägre kostnad än t.ex. charter-resor. 
 
Lönekostnaderna är företagets enskilt största kostnadspost. First Camps fortsatta framgång är beroende
av motiverade och engagerade medarbetare, och att koncernen har effektiva processer för årliga
säsongsanställningar. En risk är därför att möjligheten att rekrytera kvalificerade säsongsmedarbetare
minskar under högkonjunktur, när arbetslösheten är låg. 
 
First Camp har mycket säsongsanställd personal och strävar efter att ha en så bra arbetsmiljö som
möjligt för att få säsongspersonalen att återkomma påföljande år. First Camps företagsledning består
av verkställande direktör, finanschef, operativ chef, kommersiell chef, HR-chef samt
investeringschef. För att öka effektivitet, medvetenhet och engagemang bland de anställda arbetar
First Camp strukturerat med regelbundna medarbetarundersökningar, ledarskapsfrågor,
konceptutveckling och utbildningar. Medarbetarnas servicenivå gentemot gästerna är en viktig del i
gästens totala upplevelse.
 
Under februari 2022 har både den svenska hemmamarknadern samt viktiga utländska marknader
som Norge och Danmark kraftigt lättat Covid-19-relaterade restriktioner.


 
Intäkterna under januari-februari 2022 överstiger föregående år och överstiger även samma period 2020
(justerat för fusion), dvs mätperioden som var innan Covid-19-situationen startade. Det ska noteras att
detta är omsättningsmässigt små månader för First Camp. Perioden juni-augusti står vanligtvis för knappt
70 procent av First Camps årliga omsättning. Även ett normalår gör så mycket som cirka 65 procent av
gästerna sin bokning under de sista fyra veckorna innan ankomst.
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gästerna sin bokning under de sista fyra veckorna innan ankomst.


 
Utvecklingen i närtid styrs till stor del av fortsatt utveckling av rekommendationer och restriktioner från
myndigheterna, vad gäller både inrikes och utrikes resande. Oavsett dessa kortsiktiga effekter ser vi inte
att Covid-19 innebär några långsiktiga negativa effekter på campingbranschen. Campingmarknaden går
fortfarande en ljus framtid till mötes, med hög lönsamhet och god tillväxt. Ett ökat intresse för att
semestra i Sverige kan gynna campingbranschen.
 
Ägarförhållanden
 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till First Camp Group AB, org nr 559082-2515, med säte i Stockholm
där koncernredovisning upprättas. Moderföretag i den största koncernen som First Camp Sverige AB är
dotterföretag till är United Camping Holding AB, org nr 559082-2523, med säte i Stockholm. 
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019   
Nettoomsättning 395 041 184 180 173 340   
Resultat efter finansiella poster 30 557 -36 738 -17 464   
Balansomslutning 1 028 893 593 426 324 807   
Soliditet (%) 22,1 23,4 40,7   
      


 
Förändring av eget kapital
 
 Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets Totalt
 kapital fond fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 2 274 901 9 000 49 100 549 118 003 807 -30 338 226 139 050 031
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:    -30 338 226 30 338 226 0
Erhållna aktieägartillskott    65 000 000  65 000 000
Årets resultat     23 023 039 23 023 039
Belopp vid årets utgång 2 274 901 9 000 49 100 549 152 665 581 23 023 039 227 073 070
       
       


Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 201 766 129
årets vinst 23 023 039
 224 789 168
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 224 789 168
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr


Not 2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31  


 


kassaflödesanalys med noter.


Nettoomsättning 3 395 041  184 180  
Övriga rörelseintäkter 2 549  2 851  
  395 590  187 031  
      
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror  -26 268  -11 291  
Övriga externa kostnader 4, 5 -202 478  -121 983  
Personalkostnader 6 -108 525  -72 962  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -14 995  -12 968  
Övriga rörelsekostnader  0  -22  
  -352 266  -219 226  
Rörelseresultat  43 324  -32 195  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i koncernföretag  -40  -150  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1 774  181  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -14 501  -4 574  
  -12 767  -4 543  
Resultat efter finansiella poster  30 557  -36 738  
      
Bokslutsdispositioner 7 -9 139  6 600  
Resultat före skatt  21 418  -30 138  
      
Skatt på årets resultat 8 1 605  -200  
Årets resultat  23 023  -30 338  
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Balansräkning
Tkr


Not 2021-12-31 2020-12-31


 
 


TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 9 3 970  5 131  
Goodwill 10 0  0  
  3 970  5 131  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 11 137 346  146 753  
Inventarier, verktyg och installationer 12 10 328  13 978  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 13 82 822  16 990  
  230 496  177 721  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 14 277 546  93 897  
Fordringar hos koncernföretag 15 355 739  191 630  
Andra långfristiga värdepappersinnehav  16  16  
Uppskjuten skattefordran  2 353  2 499  
  635 654  288 042  
Summa anläggningstillgångar  870 120  470 894  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m 16     
Färdiga varor och handelsvaror  1 769  1 499  
  1 769  1 499  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  5 594  4 504  
Fordringar hos koncernföretag  125 516  100 154  
Aktuella skattefordringar  0  698  
Övriga fordringar  5 454  908  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 16 854  12 872  
  153 418  119 136  
      
Kassa och bank  3 586  1 897  
Summa omsättningstillgångar  158 773  122 532  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  1 028 893  593 426  
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Balansräkning
Tkr


Not 2021-12-31 2020-12-31


 
 


EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 18     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  2 275  2 275  
Reservfond  9  9  
  2 284  2 284  
      
Fritt eget kapital      
Fri överkursfond  49 101  49 101  
Balanserad vinst eller förlust  152 666  118 004  
Årets resultat  23 023  -30 338  
  224 790  136 767  
Summa eget kapital  227 074  139 051  
      
Avsättningar      
Uppskjuten skatteskuld 19 0  6 237  
Summa avsättningar  0  6 237  
      
Långfristiga skulder 20     
Skulder till kreditinstitut  183  227  
Skulder till koncernföretag  660 397  342 709  
Övriga skulder  4 260  4 342  
Summa långfristiga skulder  664 840  347 278  
      
Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit  0  6 062  
Skulder till kreditinstitut  81  568  
Leverantörsskulder  24 044  13 842  
Skulder till koncernföretag  57 121  33 391  
Aktuella skatteskulder  680  0  
Övriga skulder  2 998  4 627  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 52 055  42 370  
Summa kortfristiga skulder  136 979  100 860  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 028 893  593 426  
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Kassaflödesanalys
Tkr


Not 2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31  


 


Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat  43 325  -32 195  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  0  19 827  
   Infusionerat resultat  0  6 859  
   Avskrivningar  14 995  12 968  
Betald skatt  -2 598  -254  
Erhållen ränta mm  0  18  
Erlagd ränta  -6 721  -4 438  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  49 000  -17 043  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  -270  467  
Förändring av kortfristiga fordringar  -5 773  4 681  
Förändring av kortfristiga skulder  6 834  -1 767  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  49 792  -13 662  
      
Investeringsverksamheten      
Förvärv av dotterföretag och verksamheter 23, 24 -118 649  -1 780  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0  -509  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -66 520  -15 399  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -185 169  -17 688  
  -135 377  -31 350  
      
Finansieringsverksamheten      
Förändring check-kredit  -6 106  6 062  
Upptagna (återbetalade) lån från koncernbolag  143 253  15 769  
Amortering av skuld till kreditinstitut  -81  -486  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  137 066  21 345  
      
Årets kassaflöde  1 689  -10 004  
      
Likvida medel      
Likvida medel vid årets början  1 897  11 900  
Likvida medel vid året slut  3 586  1 897  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 15-50 år  
Markanläggningar 20 år  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år  
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år  
   


Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
 
Koncernförhållanden
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§
upprättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget First Camp Group AB, org nr
559082-2515, med säte i Stockholm upprättar koncernredovisning. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.


Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.


Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
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Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
Not 2 Övriga rörelseintäkter
Bolaget har under året mottagit 0 (4,3 MSEK) i statliga stöd kopplat till Covid-19-pandemin, primärt i
form av omställningsstöd, nedsättning av arbetsgivaravgifter samt korttidspermitteringsbidrag.
 
 
Not 3 Nettoomsättningens fördelning
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Nettoomsättningen fördelat på intäktsslag    
Uthyrning av stugor och konferensverksamhet 153 796 70 893  
Restaurang, kiosk och aktiviteter på campingplatser 49 065 17 218  
Övriga tjänster (administrativa avgifter och debitering av el
m.m.) 42 247 21 580  
Intäkter från leasing, uthyrning av campingplatser 149 934 72 320  
 395 042 182 011  
    


 
Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Grant Thornton    
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 432 200  
Övriga tjänster 82 160  
 514 360  
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Not 5 Upplysning om operationella leasingavgifter
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 966 024 ( 2 860 928) kronor.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Inom ett år 2 294 2 230  
Inom två till fem år 6 225 5 473  
Senare än fem år  1 647  
 8 519 9 350  
    


Bolagets operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av leasade villavagnar, maskiner och leasing av
bilar. Avseende lokalhyra löper avtalen tills vidare. Storleken på framtida leasingavgifter avseende hyra
baseras i huvudsak på utveckling av konsumentprisindex.
 
 
Not 6 Anställda och personalkostnader
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 120 95  
Män 86 75  
 206 170  
    
Löner och andra ersättningar    
Övriga anställda 81 828 51 716  
 81 828 51 716  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 883  
Pensionskostnader för övriga anställda 3 417 3 302  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 23 685 15 940  
 27 102 20 125  
    
Erhållna lönebidrag -2 540 -2 814  
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 106 390 69 027  
    


 
Not 7 Bokslutsdispositioner
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Mottagna koncernbidrag 0 6 600  
Lämnade koncernbidrag -9 139 0  
 -9 139 6 600  
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Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt -4 495 -156
Justering avseende tidigare år 9 -44
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 6 091 0
Totalt redovisad skatt 1 605 -200
   
   


Avstämning av effektiv skatt
  2021-01-01  2020-01-01
  -2021-12-31  -2020-12-31
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  21 418  -30 138
     
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -4 412 21,40 6 449
Ej avdragsgilla kostnader 0,35 -75 -0,39 -118
Ej skattepliktiga intäkter   4,69 1 412
Under året utnyttjande av tidigare års
underskottsavdrag vars skattevärde ej
redovisats som tillgång -28,44 6 092 0,00 0
Fusionsdifferens   -26,36 -7 944
Redovisad effektiv skatt -7,49 1 605 -0,66 -200
     


 
Not 9 Immateriella rättigheter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 13 303 4 712  
Inköp  509  
Försäljningar/utrangeringar -2 387   
Omklassificeringar  -17  
Fusionsförvärv  8 100  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 916 13 304  
    
Ingående avskrivningar -8 172 -1 872  
Försäljningar/utrangeringar 2 387   
Årets avskrivningar -1 161 -332  
Fusionsförvärv  -5 968  
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 946 -8 172  
    
Utgående redovisat värde 3 970 5 132  
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Not 10 Goodwill
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Inkommande värde fusion 2 387 2 387  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 387 2 387  
    
Inkommande avskrivningar fusion -2 387 -2 387  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 387 -2 387  
    
Utgående redovisat värde 0 0  
    


 
Not 11 Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 183 397 140 190  
Omklassificeringar  43 207  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 183 397 183 397  
    
Ingående avskrivningar -36 645 -27 995  
Omklassificeringar  9  
Årets avskrivningar -9 406 -8 658  
Utgående ackumulerade avskrivningar -46 051 -36 644  
    
Utgående redovisat värde 137 346 146 753  
    
Bokfört värde mark 615 615  
 615 615  
    


 
Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 47 891 23 595  
Inköp 777 1 566  
Försäljningar/utrangeringar -77 -69  
Omklassificeringar  1 222  
Fusionsförvärv  21 578  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 591 47 892  
    
Ingående avskrivningar -33 913 -12 256  
Försäljningar/utrangeringar 77 31  
Omklassificeringar  -1 256  
Årets avskrivningar -4 427 -3 066  
Fusionsförvärv  -17 367  
Utgående ackumulerade avskrivningar -38 263 -33 914  
    
Utgående redovisat värde 10 328 13 978  
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Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 16 990 41 763  
Inköp 65 832 25 690  
Försäljningar  -14 185  
Omklassificeringar  -42 075  
Fusionsförvärv  5 796  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 82 822 16 989  
    
Utgående redovisat värde 82 822 16 989  
    


 
Not 14 Specifikation andelar i koncernföretag


 
Namn


Kapital-
andel


Antal
andelar


Bokfört
värde


2021-12-31  
Björkängs Havsbad AB 100 1 000 15 110  
Hagöns Camping AB 100 500 22 112  
Halmstad Camping AB 100 100 542  
Hammarö Turistcenter AB 100 7 000 4 013  
Hökensås Camping & Stugby AB 100 1 000 100  
Nicksta Camping AB 100 3 000 9 500  
Råå Vallar Ekonomisk Förening 99,98 9 998 10  
Råå Vallar Fastighets AB 100 1 000 110  
Råå Vallar Holding AB 100 1 000 585  
Röstånga Camping AB 100 1 000 5 750  
Skönstavik Camping I AB 100 50 000 50  
Skönstavik Camping II AB 100 50 000 50  
Strömstad Camping AB 100 1 000 35 940  
Sweden Resorts & Camping AB 100 1 000 0  
Tomträtten Bredsand 1:22 AB 100 250 25  
Svenska Campingpärlor AB 100 914 161 042  
Boden Camping och Bad AB 100 500 22 607  
   277 546  
     
 Org.nr Säte  
Björkängs Havsbad AB 556255-1167 Varberg  
Hagöns Camping AB 556942-5084 Halmstad  
Halmstad Camping AB 556885-0530 Halmstad  
Hammarö Turistcenter AB 556259-7335 Hammarö  
Hökensås Camping & Stugby AB 556761-9985 Stockholm  
Nicksta Camping AB 556479-6745 Stockholm  
Råå Vallar Ekonomisk Förening 769618-3933 Helsingborg  
Råå Vallar Fastighets AB 556762-0769 Stockholm  
Råå Vallar Holding AB 556773-1814 Stockholm  
Röstånga Camping AB 556609-7522 Svalöv  
Skönstavik Camping I AB 559104-8870 Stockholm  
Skönstavik Camping II AB 559104-8847 Stockholm  
Strömstad Camping AB 556536-7330 Stockholm  
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Strömstad Camping AB 556536-7330 Stockholm  


Sweden Resorts & Camping AB 556719-0037 Stockholm  
Tomträtten Bredsand 1:22 AB 559258-5482 Stockholm  
Svenska Campingpärlor AB 556528-3628 Orsa  
Boden Camping och Bad AB 559077-5036 Boden  
    


Kapitalandel överensstämmer med röstandel.
 
 
Not 15 Fordringar hos koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 191 630 27 101  
Tillkommande fordringar fusion  277 667  
Avgående fordringar  -113 137  
Tillkommande fordringar 164 109   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 355 739 191 631  
    
Utgående redovisat värde 355 739 191 631  
    


 
Not 16 Varulager
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Färdiga varor och handelsvaror 1 769 1 499  
 1 769 1 499  
    


 
Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda hyror 2 751 1 908  
Förutbetalda leasingavgifter 306 407  
Övriga föutbetalda kostnader 9 060 6 074  
Upplupna hyresintäkter 4 737 4 482  
 16 854 12 871  
    


 
Not 18 Antal aktier och kvotvärde


Namn
Antal
aktier


Kvot-
värde  


Antal A-Aktier 9 478 756 0,24  
 9 478 756  
    


 
Not 19 Uppskjuten skatteskuld
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Belopp vid årets ingång -6 237   
Årets avsättningar 0 -6 237  
Under året återförda belopp 6 237   
Belopp vid årets utgång 0 -6 237  
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Belopp vid årets utgång 0 -6 237  
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Not 20 Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förfaller senare än fem år efter balansdagen    
Skulder till kreditinstitut -183 -227  
Skulder till koncernföretag -660 397 -342 709  
Övriga långfristiga skulder -4 260 -4 342  
 -664 840 -347 278  
    


 
Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupna Löner och Sociala avgifter -913 -800  
Semesterlöner inkl Sociala avgifter -9 425 -8 148  
Förutbetalda intäkter -22 743 -20 441  
Övriga poster -15 998 -12 982  
 -49 079 -42 371  
    


 
Not 22 Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
För skulder till kreditinstitut och obligationsinnehavare:    
Pantsatta aktier i koncernföretag 183 649 0  
Fastighetsinteckningar 18 075 18 075  
Fastighetsinteckningar - i bolagets förvar 65 65  
Företagsinteckningar 45 600 45 600  
Pantsatta lån 321 762 156 603  
    
 569 151 220 343  
    
Eventualförpliktelser    
Garantiförbindelser 300 300  
 300 300  
    


Som del av First Camp Group-koncernens obligationsfinansiering har ett antal bolag inom First Camp
Group-koncernen, där ibland First Camp Sverige AB, lämnat en garanti för det utställande bolaget First
Camp Group AB:s åtaganden inom obligationsvillkoren, omfattande bland annat räntebetalningar och
återbetalning av lånebeloppet på förfallodatum. Mer information om obligationsfinansieringen återfinns i
First Camp Group AB:s årsredovisning
 
 
Not 23 Fusion av helägt dotterbolag
Den 7 december 2020 genomfördes fusion av helägt dotterbolag. 


Övertagande bolag är First Camp Sverige AB, (org-nr 556618-9873, tidigare Nordic Camping & Resort
AB) överlåtande bolag är First Camp Sverige AB 556894-6551. Förvärv av överlåtande bolag
genomfördes den 9 september 2020 fusionen genomfördes den 7 december 2020 i enlighet med
rekommendationen för helägt dotterbolag, BFNAR 1999:1.
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rekommendationen för helägt dotterbolag, BFNAR 1999:1.


2020-09-10 - 2020-12-07 I denna tabell presenteras nettoomsättning och rörelseresultat som ingår i
övertagande bolags resultaträkning.


2020-01-01 - 2020-09-09 I denna tabell presenteras nettoomsättning och rörelseresultat som inte ingår i
övertagande bolags resultaträkning.
 
 2021-12-31  
   
2020-09-10 - 2020-12-07       
Nettoomsättning (ingår) 18 372      
Rörelseresultat (ingår) -7 657      
 10 715      
2020-01-01 - 2020-09-09       
Nettoomsättning (ingår ej) 120 299      
Rörelseresultat (ingår ej) 30 146      
 150 445      
       
Nettotillgångar fusion 2020-12-07       
Immateriella anläggningstillgångar 2 132      
Materiella anläggningstillgångar 4 210      
Finansiella anläggningstillgångar 20      
Pågående nyanläggningar 5 796      
Lager 405      
Övriga fordringar 295 781      
Kundfordringar 2 206      
Kassa och Bank 3 270      
Fritt eget kapital -35 841      
Långfristiga skulder -3 445      
Förutbetalda intäkter -9 087      
Kortfristiga skulder -260 397      
Erlagd köpeskilling 5 050      
       


 
Not 24 Förvärv av dotterbolag
I november 2021 förvärvades 100% av aktiekapitalet i Boden Camping och Bad AB samt Svenska
Campingpärlor AB. 


I verksamheterna bedrivs camping, stugby samt vattenlandsverkamhet. Bolagen förvärvades av det
närstående bolaget United Camping Campsite HoldCo AB. Dessa bolag hade förvärvats av United
Camping Campsite HoldCo AB under 2021, och överlåtelsen till First Camp Sverige skedde på samma
värdering som vid United Camping Campsite HoldCo AB:s förvärv av verksamheterna. 


Köpeskillingen för aktierna i bolagen uppgick till 182,0 MSEK, och finansierades till 65,0 MSEK genom
en säljarrevers och resterande del genom aktieägarlån och bolagets likvida medel. Bolagen redovisade för
verksamhetsåret 2021 (omfattandes 14 månader för Svenska Campingpärlor AB) en sammanlagd
omsättning om 192,1 MSEK samt ett rörelseresultat om 6,2 MSEK.
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Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under februari 2022 har både den svenska hemmamarknaderna samt viktiga utländska marknader som
Norge och Danmark kraftigt lättat Covid-19-relaterade restriktioner.


Intäkterna under januari-februari 2022 överstiger föregående år och överstiger även samma period 2020
(justerat för fusion), dvs mätperioden som var innan Covid-19-situationen startade. Det ska noteras att
detta är omsättningsmässigt små månader för First Camp. Perioden juni-augusti står vanligtvis för knappt
70 procent av First Camps årliga omsättning. Även ett normalår gör så mycket som cirka 65 procent av
gästerna sin bokning under de sista fyra veckorna innan ankomst.


Under januari -maj 2022 har First Camp Sverige AB, genom inkråmsförvärv, övertagit driften av
campingarna i de förvärvade bolagen Svenska Campingpärlor och Boden Camping och Bad. I samband
med detta har koncerninterna arrendeavtal upprättats mellan bolagen.
 
 
 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
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REVISIONSBERÄTTELSE 


Till bolagsstämman i First Camp Sverige AB 
Org.nr. 556618-9873 


Rapport om årsredovisningen 


Uttalanden 


Vi har utfört en revision av årsredovisningen för First Camp Sverige 
AB för år 2021. 


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av First Camp Sverige ABs finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 


Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 


Grund för uttalanden 


Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till First Camp Sverige AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 


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


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 


Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 


Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 


Revisorns ansvar 


Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 


 


 


 


 


 


Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 


•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 


•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 


•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 


•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 


•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 


Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 


Uttalanden 


Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för First Camp 
Sverige AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 


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


Grund för uttalanden 


Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till First Camp Sverige AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 


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


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 


Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 


Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 


Revisorns ansvar 


Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 


•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 


•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 


Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 


 


 


 


 


 


 


 


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 


 


 


Stockholm den                 


 


Grant Thornton Sweden AB 


 


 


Kajsa Goding 


Auktoriserad revisor 
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       /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/Bk2QskAK5
       MIKAEL
       WÅHLUND
       mikael.wahlund@firstcamp.se
       196209276374
       1962/09/27
       217.209.135.15
     
    
     196209276374
     2022-06-20T12:56:23.068Z
   
    
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/Bk2QskAK5
     MIKAEL
     WÅHLUND
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-20T16:01:30.413Z
    r1bycMAt9
    
     r1bycMAt9
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/ryg2Qo10t5
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/ryg2Qo10t5/notifications/r1bycMAt9
     Inbjudan att signera årsredovisning
     Goran.Meijer@firstcamp.se
     2022-06-20T16:01:30.068Z
     2a0ad6e5-1cda-4d52-8285-e2c338145d26
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-20T16:01:35.001Z
    B1Lk5M0Kc
    
     B1Lk5M0Kc
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/BknQs1RYc
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/BknQs1RYc/notifications/B1Lk5M0Kc
     Inbjudan att signera årsredovisning
     johan.soor@firstcamp.se
     2022-06-20T16:01:34.603Z
     4dd8212c-5c5f-4cef-a49f-de175c567439
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-20T16:57:06.102Z
    ryg2Qo10t5
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.234.37.190
    
     ryg2Qo10t5
     2022-06-20T16:57:06.064Z
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/ryg2Qo10t5
     /envelopes/HJ5XjJRtq
   
    
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/ryg2Qo10t5
     Göran
     Meijer
     94.234.37.190
   
  
   
    signature.created
    2022-06-20T16:58:07.568Z
    SJg57i10Fq.6580b901-8e56-469f-a39a-4f2400853184
    
     SJg57i10Fq.6580b901-8e56-469f-a39a-4f2400853184
     /envelopes/HJ5XjJRtq/documents/SJg57i10Fq/signatures/SJg57i10Fq.6580b901-8e56-469f-a39a-4f2400853184
     /envelopes/HJ5XjJRtq/documents/SJg57i10Fq
     
      /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/ryg2Qo10t5
      Göran
      Meijer
      1976/05/29
      197605290092
    
     signed
     bankid-se
     Göran
     Meijer
     1976/05/29
     94.234.37.190
     
      SJg57i10Fq
      ae65415b-6f2c-4984-bf01-5197b30bd24c
      true
      2022-06-20T16:58:06.859Z
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       /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/ryg2Qo10t5
       Göran
       Meijer
       Goran.Meijer@firstcamp.se
       197605290092
       1976/05/29
       94.234.37.190
     
    
     197605290092
     2022-06-20T16:58:06.859Z
   
    
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/ryg2Qo10t5
     Göran
     Meijer
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-20T17:07:16.363Z
    BknQs1RYc
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
      85.229.22.1
    
     BknQs1RYc
     2022-06-20T17:07:16.345Z
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/BknQs1RYc
     /envelopes/HJ5XjJRtq
   
    
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/BknQs1RYc
     Johan
     Söör
     85.229.22.1
   
  
   
    signature.created
    2022-06-20T17:07:43.833Z
    SJg57i10Fq.4f36714c-22e3-4571-afd3-820f4c41585f
    
     SJg57i10Fq.4f36714c-22e3-4571-afd3-820f4c41585f
     /envelopes/HJ5XjJRtq/documents/SJg57i10Fq/signatures/SJg57i10Fq.4f36714c-22e3-4571-afd3-820f4c41585f
     /envelopes/HJ5XjJRtq/documents/SJg57i10Fq
     
      /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/BknQs1RYc
      JOHAN
      SÖÖR
      1980/08/08
      198008081914
    
     signed
     bankid-se
     JOHAN
     SÖÖR
     1980/08/08
     94.234.100.42
     
      SJg57i10Fq
      e3100c8e-8513-4023-a160-cf3e828cd2db
      true
      2022-06-20T17:07:43.175Z
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       /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/BknQs1RYc
       JOHAN
       SÖÖR
       johan.soor@firstcamp.se
       198008081914
       1980/08/08
       94.234.100.42
     
    
     198008081914
     2022-06-20T17:07:43.175Z
   
    
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/BknQs1RYc
     JOHAN
     SÖÖR
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-20T17:07:45.841Z
    BJKvK7At9
    
     BJKvK7At9
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/HkTQiy0F5
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/HkTQiy0F5/notifications/BJKvK7At9
     Inbjudan att signera årsredovisning
     kajsa.goding@se.gt.com
     2022-06-20T17:07:45.626Z
     c8a44d0f-79b3-476f-bfd6-a8726d454b93
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-20T18:53:35.496Z
    HkTQiy0F5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 Edg/102.0.1245.39
      88.131.44.131
      2022-06-20T18:53:35.383Z
    
     HkTQiy0F5
     2022-06-20T18:53:35.383Z
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/HkTQiy0F5
     /envelopes/HJ5XjJRtq
   
    
     /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/HkTQiy0F5
     Kajsa
     Goding
     88.131.44.131
   
  
   
    signature.created
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     SJg57i10Fq.0f33c516-60a1-4f9c-81e3-518dc412e497
     /envelopes/HJ5XjJRtq/documents/SJg57i10Fq/signatures/SJg57i10Fq.0f33c516-60a1-4f9c-81e3-518dc412e497
     /envelopes/HJ5XjJRtq/documents/SJg57i10Fq
     
      /envelopes/HJ5XjJRtq/recipients/HkTQiy0F5
      Kajsa Karin Helena
      Goding
      1974/12/27
      197412270105
    
     signed
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     Goding
     1974/12/27
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