
GULLINGEN TURISTSENTER AS                     GULLINGEN SKISENTER
                                                                               OG FJELLCAMPING AS
I området mellom fjelltoppen Gullingen og Mosvatnet ligger Gullingen 
Turistsenter. Turistsenteret har helårsdrift og tilbyr overnatting og servering for 
grupper, familier og enkeltpersoner. Det er god kapasitet med 41 rom og 4 
leiligheter. Et tun med lekeplass og lune uteplasser setter en hyggelig ramme 
om det hele. Gullingen Turistsenter har gode parkerings-muligheter og egen 
fotballbane med flomlys. Eier har bevilling for skjenking av øl og vin. 

 

Gullingen Turistsenter ligger i Suldal med kort reisevei til Haugesund,; ca. to timer med bil og 
til Stavanger, ca. tre timer inkludert ferje. Reiseavstanden til Sand, som er nærmeste 
kommunale senter, er ca. 30 minutter. Sand har 1.100 innbyggere og kan tilby et godt utvalg av 
butikker, galleri, spisesteder, laksestudio, turistkontor, museum og en sjarmerende 
trehusbebyggelse. 

Gullingen skisenter, som ligger 800 m fra turistsenteret har 600 m skitrekk og 
tre nedfarter. Hoved-nedfarten har flomlys. I tillegg ett barnetrekk med 1 nedfart. 

Gullingenområdet er et attraktivt område, ca. 550  m.o.h. Vakker natur og fjell opp til 1000 
m.o.h. omkranser Mosvatnet som blir benyttet til bading, padling og fisking i sommerhalvåret. 
Det er gode muligheter for fotturer i merkede løyper om sommeren og skiturer i godt 
tilrettelagte skiløyper om vinteren. På høsten er det gode jaktmuligheter og rik tilgang blåbær, 
tyttebær og molter. 

Gullingen er et populært og godt innarbeidet hytteområde hvor det planlegges en 
betydelig utbygging av nye fjellhytter og fritidsleiligheter. 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PROSPEKT GULLINGEN

Dette prospektet er utarbeidet av BEDRIFTSMEGLER1 i samarbeid med eieren av 
Gullingen Turistsenter AS og Gullingen Skisenter og Fjellcamping AS.  

Prospektet er basert på opplysninger gitt fra selskapet og offentlig tilgjengelig 
informasjon.  
 
Vi har forsøkt å gi et korrekt bilde av virksomheten, men kan ikke garantere for at 
informasjonen er fullstendig i enhver henseende. Dette prospektet er beregnet på 
investorer/bransjefolk som forventes å kunne danne seg egne oppfatninger og ta 
egne investeringsbeslutninger.  
 

Gullingen Turistsenter AS har i tillegg til daglig leder/eier
tre faste ansatte, tre deltidsansatte og timeansatte som arbeider 
etter behov.

Lokale lærere som gjennomfører leirskoleprogrammet
er ansatt i Suldal kommune som har utviklet et veldrevet konsept. 
Leirskoler ble lovpålagt i 2019, og kontrakter inngås med en 
horisont på 3 år.  
 
Gullingen Turistsenter ble etablert i 1985 og ble overtatt av 
nåværende eier i 2011. Det er opparbeidet en årlig omsetning på 
ca. 7 mill med god og stabil lønnsomhet,  
 
Nåværende eier (Sta-Invest AS) ønsker å selge 100 % av aksjene i 
Gullingen Turistsenter AS og 100% av aksjene i Gullingen 
Skisenter og Fjellcamping AS.  

Turistsenteret leverer rom og forhåndsbestilt 
kost og losji for leirskole, organsisasjoner og 
familier.

Kort sammendrag

Til skisenter

Gullingen Turistsenter
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PROSPEKT GULLINGEN

Det er meget godt belegg av gjester gjennom hele året 
med barn og ungdom på leirskole - skolene er tidlig ute 
for å sikre seg plass, og disse går på 3-års kontrakter.
I vinterferieukene, påsken og i weekender er det 
organisasjoner, lag og familier som besøker stedet.  
Stedet er også hyppig brukt for brylluper, konfirmasjoner 
og andre selskaper.
Driften har «gått seg til» slik at årshjulet fylles jevnt opp 
med besøkende.

Området er familievennlig og ligger som et alternativ 
mellom Sauda og Røldal lenger nord, og turistområdene 
rundt Sirdal i sør.  De nærmeste konkurrerende 
skianleggene mht de største byene, er Sauda, Sirdal og 
Stavtjørn.

Interessen for naturbaserte opplevelser og aktiviteter 
øker. Turistsenteret med utleie av el-sykler, båter og 
kanoer kombinert med skisenteret, dekker hele året med 
aktiviteter. 
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PROSPEKT GULLINGEN - Produkter og marked

Leirskole - for skolemarkedet
Leirskolen gjennomføres av lokale 
lærere ansatt i Suldal kommune som 
har hele ansvaret for gjennomføringen 
av et aktivt program med fokus på 
natur, lek, fellesskap og kunnskaps-
formidling.
Denne store kundegruppen sikrer drift 
i ukedagene.

På ukedagene i periodene januar til sommeren 
og fra august til desember er Gullingen 
Turistsenter hovedsakelig belagt med 
leirskolegrupper.  

Lærerne har egne kontorer, utstyrsrom og 
klasserom i kjeller A fløy på Gullingen 
Turistsenter. Elevene bor på flersengsrom på 
Turistsenteret og serveres god hverdagsmat
iht. et fastlagt ukeprogram.

Det er salg av kioskvarer i tilknytning til 
spisesalen, noe som gir god inntjening.  

Leirskoler er nå lovpålagt med opphold hjemmefra minst 
3 dager. Skolene er tidlig ute for å sikre seg plass på 
leirskolen til Gullingen Turistsenter: Det er allerede 
bestilt 8750 gjestedøgn (2300 elever og lærere) for 
skoleår 19/20, 9070 gjestedøgn (2375 elever og lærere) 
for skoleår 20/21, 9250 gjestedøgn (2387 elever og 
lærere) gjestedøgn for skoleår 21/22 og 8753 gjestedøgn 
(2233 elever og lærere) for skoleår 22/23. 
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PROSPEKT GULLINGEN - Produkter og marked

Weekend- og flerdøgnsopphold for private og organisasjoner
På weekender gjennom hele året er Gullingen 
Turistsenter et populært sted for organisasjoner, lag 
og foreninger. Gruppene benytter møterom, stuer og 
rom på senteret og står selv ansvarlig for programmet 
under oppholdet.  Alle soveromsfløyer er tilknyttet stuer 
og kjøkkener med mulighet for selvstell.  
 
Flerdøgnsopphold - privatmarkedet  
I perioder som påske, vinterferie, høstferie, jaktsesong og 
weekender har Gullingen Turistsenter godt belegg med 
familier og individuelle gjester. Det er mulig å forhånds-
bestille god norsk mat.

Sommeren består av både norske og utenlandske turister 
som overnatter i hovedsak på selvstell.  Stedet er 
tilknyttet booking.com for å fange opp turister og 
sporadiske gjester.

Antall gjestedøgn totalt var i 2016 11.815,
2017 13.217, 2018 12.688 og 2019 11.526  

Det er lagt stor vekt på å synliggjøre destinasjonen 
Gullingen og Gullingen Turistsenter på nettsiden 
www.gullingen.no samt på booking.com

 
 

http://www.gullingen.no
http://booking.com
http://www.gullingen.no
http://booking.com
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PROSPEKT GULLINGEN - Eiendommen

Leirskole og turistsenter med utbyggingsmuligheter
En praktisk kombinasjon av ulike bruksområder til ulike 
årstider, gjør anlegget lett å drive.

Bygningene har kapasitet på 161 
sengeplasser, fordelt på 16 rom med bad og 
24 rom med felles toalett/bad  og 4 
leiligheter. Bygningene er generelt godt 
vedlikeholdt, totalrenovert innvendig 
2012-2016.

Selv om bygningene fra 1985 består av brakkemoduler, gir 
utvendig  kledning et harmonisk inntrykk. De har blitt 
satt sammen, oppgradert og vedlikeholdt slik at de gir 
kundene en grei opplevelse.

Bebyggelsen på tomten består av tre bygninger, to rom- 
og en servicefløy utført i tre med grunnmur av betong og 
trekonstruksjoner.
Alle bygg er oppvarmet elektrisk, i hovedsak med 
gulvvarme og vedovner i fellesrom og stuer. 

Brannvarslingsanlegg er installert.

OBS: Både sør og nord for eksisterende 
bygninger er det forhåndstilsagn for å fravike 
eksisterende reguleringsplan, se skravert 
område over og detaljer på side 20.

 
 

Gullingen Turistsenter AS har fått et forhånds-
tilsagn fra Suldal Kommune å fravike eksisterende 
reguleringsplan i skravert område. 
For detaljer, se side 20 
i prospektet.

A

B

EF A

B

C D

E

Bygning E:
Hovedbygg med 
resepsjon, fellesareal, 
kiosk, storstue, kjøkken 
og  vertskapsbolig.

Bygning B:
Overnatting for leirskole 
og organisasjoner.

Bygning A
Leirskole og org. 
overnatting, felles
kjøkken og stuer.
Undervisningslokaler 
under A.

Bygning F:
Garasje og 
utstyrslager

G

G:
Flombelyst
grusbane

Forhåndstilsagn for å fravike
eksisterende reguleringsplan i 
området. For detaljer,  se 
side 20 i prospektet.

C D

F

G

Bygning D:
Leiligheter for utleie på 
privatmarkedet. 

Bygning C:
Overnatting for leirskole 
og organisasjoner.

Hovedbygning
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PROSPEKT GULLINGEN - Hovedbygg E

Resepsjon, fellesområde - og en fin vertskapsleilighet 
Resepsjonen finnes ved hovedinngangen i bygg E som er 
på i alt 486 m2. 

Det er egen leilighet for vertskapet med stue, kjøkken, 
bad, wc, tre soverom, kontor.

 
 

 

En 120 kvm leilighet står til disposisjon 
for ansatte med vertskapsfunksjon 
- i nær tilknytning til fellesarealer og 
resepsjon.

Resepsjon med kioskslag ved hovedinngang      

Fellesareal ved resepsjon med kiosk i bakgrunnen 
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PROSPEKT GULLINGEN - Bygg E, hovedbygg med resepsjon, spisesal, kjøkken og leilighet

Kjøkken og matservering
Gullingen Turistsenter har selskapslokaler hvor det 
serveres forhåndsbestilt mat. Det er ca. 10 selskaper pr. 
år, hovedsakelig brylluper / konfirmasjoner og 
åremålsdager.

I hovedbygg E er det i tillegg til resepsjon en spisesal og 
et meget moderne kjøkken med konveksjonsovner, 
grovkjøkken, lagerrom, kjøl og frys.
Alt er fra etter 2015.
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PROSPEKT GULLINGEN - Romfløy A og B

Romfløy A og B
Romfløy i 1. etasje på 672 m2.
5 rom med bad  
16 rom med felles toalett/bad ( alle 4 senger), 
2 leiligheter (4 + 3 senger), stue, kjøkken, 
4 felles dusj/wc rom, stillerom, 
2 tørkerom, 
1 HKWC og 1 lager. 
1 felles stue
1 stor felles kjøkken

 
 
 

Romfløy A og B                                                                          Sittegruppe og kjøkken                                                         Fellesareal             

 Køysenger                                                                           Kjøkken i leilighet                                                                Felleskjøkken        
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PROSPEKT GULLINGEN - Romfløy A, underetasje

Romfløy A, utleid til kommunal leirskole
Underetasje med undervisning, 365 m2.

Klasserom, utstyr/aktivitetsrom med mulighet for felles 
bruk.

Lager, verksted, kontor, wc/dusj, tørkerom og garasje
er for leirskolens egen bruk.

 
 
 

Aktivitetsrom                                                                       

 Utstyrsrom                                                                         Klasserom       
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PROSPEKT GULLINGEN - Romfløy C og D

Romfløy C og D for utleie
Til sammen på 657 m2.
11 rom med bad 
(3 stk fire-sengers og 8 stk 
dobbeltsengers) 
8 rom med felles toalett/bad 
(3 stk fire-sengers og 8 stk 
dobbeltsengers), 
2 leiligheter (6 + 4 senger), 
2 stuer, 
2 kjøkken, 
2 felles dusj/wc rom, 
1 tørkerom,

1 HKWC og 
1 lager.

 
 
 

Fløy C/D til venstre fra resepsjonen                                          Bad til leilighet                                                                                                                                         

Leilighet                                                                              Leilighet                                                                                 Køysenger  
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PROSPEKT GULLINGEN - Garasje F og tomt

Garasje ved parkeringsplass                                                                                                           Fotballbane med flomlys                       

Parkeringsplass med garasje                       

Tomt
Gullingen Turistsenter, gnr. Bnr. 10 Suldal.
 
Tomten er 34.250 m2.  

 
Andre forhold  
Det er tinglyst enkelte servitutter på eiendommen,
bestemmelse om fri ferdsel, vei mv.  
 
SR bank har en heftelse på eiendommen. 
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PROSPEKT GULLINGEN - Produkter og marked

Skisenter og fjellcamping - vintercamping - privatmarkedet
Ved skisenteret har Gullingen ca 75 oppstillings-plasser 
for campingvogner. Gjestene har  
adgang til felles sanitæranlegg, oppholdsom og kiosk med 
skiutleie. Det er tegnet en samarbeidsavtale med en 
caravanklubb i Haugesund.

Skiheisene er et tilbud til private hytteeiere og deres 
familier, besøkende og gjester på Gullingen.

I tillegg til skitrekkene er det mange gode 
langrennsløyper i området.  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PROSPEKT GULLINGEN - Organisasjon

En ansatt 100 % 
- Uteområder  
- Vedlikehold  
- Skiheis m/kiosk  
- Camping  

         Kjøkken 
To kokker 100 %  
Daglig leder bistår etter behov 
 

         Renhold  
     En ansatt 80%

I tillegg kommer deltidsmedarbeidere og ekstrahjelper som arbeider etter behov. Det er en fast stamme 
medarbeidere som kjenner driften godt.  

Daglig leder
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PROSPEKT GULLINGEN - Økonomi

Kommentarer 
 
Gjennomsnittlig kontantstrøm (EBITDA) for perioden 2019 – 2017 = NOK 1 480 000 
Gjennomsnittlig normalresultat  (EBiT) for perioden 2019 – 2017 = NOK 1 084 000 

2019 % 2018 % 2017 %

Salgsinntekter 2 571 45%   2 460 41%   2 344 36%

Annen driftsinntekt 3 178 55%   3 510 59%   4 252 64%

Sum driftsinntekter 5 749   5 970   6 596

Varekost -930 16%    -902 15%  -1 232 19%

Bruttofortjeneste 4 819 84%   5 068 85%   5 364 81%

Personalkostnader -1 877 33% -2 792 47%  -2 346 36%

Annen driftskostnad -1 462 25% -1 324 22% -1 613 24%

Kontantstrøm (EBITDA) 1 480 26%  1 158 19%  1 803 27%

Avskriving (DA)   -392   7%    -373   6%    -380   6%

Driftsresultat (EBIT) 1 088 19%     740 12%  1 423  22%

Netto Finans  -498   9%    -510   9%    -36  0,5%

Driftsresultat før skatt (EBT)  590 10%       68   1%  1 061  16%

 

Resultatregnskap Gullingen Turistsenter AS i perioden 2019 - 2017 

2019 2018 2017

0,3  1,3  1,1

Eiers/daglig leders lønn (NOK mill): 

Gullingen Turistsenter AS inkl. Gullingen Skisenter og Fjellcamping

0

2,3

4,5

6,8

9

2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19

salg, mill NOK   2

Salgsinntekter pr år 2000 - 2019 

Lønn eks. sosiale kostnader, turistsenter

2019 2018 2017

0,59 0  1,2Utbytte (NOK mill): 
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PROSPEKT GULLINGEN - Økonomi
 

Resultatregnskap Gullingen Skisenter og Fjellcamping AS
i perioden 2019 - 2017 

2019 2018 2017

0,3 0  0

Eiers/daglig leders lønn (NOK mill): 

2019 % 2018 % 2017 %

Salgsinntekter    338 28%      422 26%     372 23%

Annen driftsinntekt    850 72%   1 175 74%   1 271 77%

Sum driftsinntekter 1 188   1 597   1 643

Varekost     -28   2%      -69   4%      -85   5%

Bruttofortjeneste 1 160 98%   1 528 96%   1 558 96%

Personalkostnader   -579 49%     -631 39%     -619 38%

Annen driftskostnad   -551 46%     -662 41%     -549 33%

Kontantstrøm (EBITDA)      30   3%      235 15%      390 24%

Avskriving (DA)     -35   3%      -43  3%        -0   0%

Driftsresultat (EBIT)      -5 -0,4%     192 12%      390 24%

Netto Finans      -6 -0,5%        0          0   0%

Driftsresultat før skatt (EBT)    -11    -1%     192  12%      390  24%

Kommentarer 
 
Gjennomsnittlig kontantstrøm (EBITDA) for perioden 2019 – 2017= NOK 218 000 
Gjennomsnittlig normalresultat (EBIT) for perioden 2019 – 2017= NOK 192 000 

Lønn eks. sosiale kostnader, turistsenter
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PROSPEKT GULLINGEN - Økonomi
 

Balanse Gullingen Turistsenter AS, Gullingen Skisenter
og Fjellcamping AS i perioden 2018 - 2017 

Alle tall i tusen kroner 

2019 %

EIENDELER

Anleggsmidler 4 204 65%

Omløpsmidler 2 299 35%

Sum eiendeler 6 503

EGENKAPITAL/GJELD

Egenkapital    200   3%

Avsetninger / forpliktelser

Langsiktig gjeld 5 445  84%

Kortsiktig gjeld    857  13%

Sum gjeld 6 303  97%

Sum egenkapital / gjeld 6 503

Arbeidskapital 1 442

 

Balanse Gullingen Turistsenter AS
i perioden 2019 

2018 % 2017 %

EIENDELER

Anleggsmidler 7 398  93%   8 885 94%

Omløpsmidler    535   7%      559   6%

Sum eiendeler 7 933   9 443

EGENKAPITAL/GJELD

Egenkapital   549   7%      318    3%

Avsetninger / forpliktelser

Langsiktig gjeld 6 019 76%   6 560 69%

Kortsiktig gjeld 1 365 17%   2 565 27%

Sum gjeld     

Sum egenkapital / gjeld 7 933   9 443

Arbeidskapital   -830 -2 006

Alle tall i tusen kroner 
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PROSPEKT GULLINGEN - Økonomi
 

Balanse Gullingen Skisenter og
Fjellcamping AS i perioden 2019 

Alle tall i tusen kroner 

2019 %

EIENDELER

Anleggsmidler   338 46%

Omløpsmidler   393 54%

Sum eiendeler   731

EGENKAPITAL/GJELD

Egenkapital   338 46%

Avsetninger / forpliktelser     19   3%

Langsiktig gjeld       0   0%

Kortsiktig gjeld   374 51%

Sum gjeld   393 54%

Sum egenkapital / gjeld   731

Arbeidskapital     19
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PROSPEKT GULLINGEN - Potensial

 

Kortsiktig potensial 
Det antas å være mulig å øke belegget både i privat- og organisasjonsmarkedet 
gjennom mer aktiv markedsføring av både destinasjonen og Gullingen 
Turistsenter AS.  
 
Ved mer aktiv markedsføring på privat- og forretningsmarkedet når det gjelder 
selskaper, jubileer, opplevelsesprodukter mv. kombinert med skjenkebevilling,
vil det trolig kunne være mulig å øke aktiviteten på det private markedet - samt 
utvide markedet til også å omfatte en større andel av forretningsmarkedet.

 
 
Langsiktig potensial

Gullingen er en destinasjon i tidlig utviklingsfase. 
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for Gullingen som øker antall 
privathytter fra 300 – 600.

Gullingen Turistsenter AS har i tillegg fått ett forhåndstilsagn fra 
Suldal Kommune å fravike eksisterende reguleringsplan i 
området. 

To adskilte områder, hvert på ca 3,5 mål kan bebygges med 
leiligheter (ikke frittliggende hytter). 

En mulighet er å selge ut leiligheter med mulighet for utleie som kan gi 
Turistsenteret bedre kapasitet spesielt mot bedriftsmarkedet.  
  
Den nye eier vil kunne ta en ledende posisjon i utvikling av destinasjonen med 
fokus på opplevelses- produkter i destinasjonen. 
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PROSPEKT GULLINGEN - Prisantydning
 

Prisantydning og meglekontakt 

Eier, Sta-Invest AS, ønsker å selge 100 % av aksjene i Gullingen Turistsenter AS og 100% av 
aksjene i Gullingen Skisenter og Fjellcamping AS.  Eier ønsker å beholde enkelte personlige 
gjenstander som vil kunne påvises under visning.  
 
Eier kan i en overgangsfase kunne bistå ny eier/overføre sine erfaringer og kompetanse når 
det gjelder driften av Gullingen Turistsenter.  

Prisantydning Gullingen Turistsenter AS = kr 10.500.000 (minus saldo langsiktig gjeld)

Forutsetninger:  Arbeidskapital = 0
Langsiktig gjeld = kr 5,5 millioner pr 31.12. 2019

Prisantydning Gullingen Skisenter og Fjellcamping AS = kr 3.000.000 (minus saldo langsiktig 
gjeld)

Forutsetninger:  Arbeidskapital = 0. 
Langsiktig gjeld = kr 19.000 pr 31.12. 2019

I forbindelse med budgivning forbeholder eier seg retten til å forkaste eller anta ethvert 
bud på hvilket som helst tidspunkt i prosessen.
 
Oppgjørsform: Salgsbeløpet skal i sin helhet innbetales til klientkonto 5082 07 40650 
tilhørende BEDRIFTSMEGLER1.

 
MEGLERKONTAKT

Alle ytterligere opplysninger og kontakt rettes til:
 
BEDRIFTSMEGLER1

Adresse:                    Johan Feyersgate 2, 4370 Egersund  
 
Mobiltelefon: 995 10 843  
 
 
E-post: ingvald.fardal@outlook.com 
 
Meglerkontakt: Ingvald Fardal  

mailto:ingvald.fardal@outlook.com
mailto:ingvald.fardal@outlook.com

