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Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2016 
 
 
 
 

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2016 
 Nettoomsättning: 341,4 msek (279,9 msek) 

 Pro rata-omsättning: 215,2 msek (232,3 msek) 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 32,9 (47,7 msek) 

 Rörelseresultat (EBIT): 28,2 msek (44,0 msek) 

 Rörelsemarginal: 8,3% (15,7%) 

 Rörelsemarginal pro rata: 13,1% (18,9%) 

 Resultat per aktie: 1,57 kr (2,33 kr) 
 
 

Helåret: 1 januari- 31 december 2016 
 Nettoomsättning: 849,7 msek (913,6 msek) 

 Pro rata-omsättning: 646,9 msek (783,8 msek) 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 8,4 msek (53,9 msek) 

 Rörelseresultat: -7,9 msek (38,5 msek) 

 Rörelsemarginal: -0,9% (4,2%) 

 Rörelsemarginal pro rata: -1,2% (4,9%) 

 Resultat per aktie: -0,45 kr (2,02 kr) 

 

Samtliga belopp är i miljoner kronor (msek) om ej annat anges. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och event för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. 
 
Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert samtidigt som man skapar specialbeställd underhållning och förmedlar 
artister till företagskunder. Inom affärsområde Venues driver koncernen tio arenor för teaterföreställningar, musikaluppsättningar och krogshower. På fyra av arenorna 
erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits. Arenorna används även för externa evenemang och möten. Hösten 2017 öppnar en elfte arena. Inom 
affärsområde Digital marknadsförs och säljs hela koncernens utbud av show, musikal, teater och konsert på Showtic.se. Inom affärsområdet arbetar man även med 
digital marknadsföring och driver hela koncernens utveckling av den digitala affären. Inom affärsområde Event utvecklar och genomför Hansen möten, konferensresor 
och event för företag i syfte att stärka relationen mellan varumärke och kunder, medarbetare eller partners. 
 
2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North Premier med FNCA som Certified Adviser. 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

    

 Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 28,2 msek vilket är 13,9 msek lägre än motsvarande period föregående år och i enlighet med det som 
kommunicerades i november.  

 

 Det operativa digitala ansvaret flyttades till affärsområdena, från att tidigare ha legat i ett separat affärsområde, och Showtic.se  
drivs numera av affärsområde Live Entertainment. Affärsområde Digital har därmed avvecklats. 
 

 Josef Wellmarker rekryterades till rollen som CIO med tillträde under första kvartal och med uppdrag att tillvarata de möjligheter som finns  
när branschen digitaliseras.   
 

 Ansvaret för affärsutveckling omfördelades och tjänsten affärsutvecklingschef avvecklades. 
 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

 2E Group förvärvade Minnesota Communication och bolaget verkar nu inom Affärsområde Event som systerbolag till Hansen.  
 

 Vid en extra bolagsstämma den 10 februari beslutades att 2E Group byter namn till Moment Group och förändringen görs för att anpassa 
koncernen till fortsatt utveckling inom upplevelseindustrin.  
 

 Styrelsens förslag är, i enlighet med utdelningspolicyn, att ingen utdelning skall lämnas för 2016 då årets resultat efter skatt är negativt. 
 

 2E Group valde FNCA som ny Certified Adviser från den 1 januari 2016. 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
                                                                                               Bokslutskommuniké 1 jan– 31 dec 2016 
 

 

2E Group AB (publ) org nr 556301-2730        

   Sidan 2 av 18        

 

VD har ordet
I februari 2016 tillträdde jag som koncernchef för 2E 
Group och vid en summering av mitt första år kan jag 
konstatera att det blev det ett mycket svagt år för 
koncernen. Resultatet för 2016 uppgår till -7,9 msek 
(38,5 msek). Det är främst affärsområde Live 
Entertainment (2Entertain) som har tappat mot 
föregående år, sammantaget närmare 28 msek. 
Dessutom har affärsområde Event (Hansen) ett 
mellanår utan Volvo Ocean Race och tappar 5 msek 
mot föregående år. Detta megauppdrag återkommer 
2017 och 2018. Affärsområde Venues tappar 8 msek 
mot föregående år. Årets resultat belastas även av 
engångsposter och nedskrivningar på totalt 6,2 msek. 
 
Ny organisationsstruktur på plats 
Kombinationen av produktioner som inte nådde våra 
uppsatta mål och en otydlig intern organisations-
struktur med bristande affärs-/försäljningsfokus är 
huvudorsakerna till det svaga året. Vid mitt tillträde 
blev det uppenbart att vi behövde förbättra styrningen 
av vår affär för att våra medarbetare ska komma 
närmare kunderna, gästerna, varumärkena och 
upplevelsen. Under året delades därför koncernen in i 
tre affärsområden och utgörs idag av; Live 
Entertainment, Venues och Event. Varje affärsområde 
har en tydlig ledningsgrupp, som arbetar med ett 
totalansvar för resultat och kundupplevelse.  
 
I koncernens moderbolag återfinns endast ett fåtal 
anställda med fokus på̊ ekonomi, kommunikation, IT 
och personalfrågor. Vi i ledningen är övertygade om 
att vi nu har den struktur på̊ plats som ger bäst 
förutsättningar för att maximera utväxlingen för våra 
verksamheter framåt.   
 
Verksamheten effektiviserades under året 
Under året har vi dessutom adresserat kostnads-
sänkningar om drygt 10 miljoner kronor på årsbasis 
2017. En viktig förändring som gjorts är att vi har flyttat 
över det operativa digitala ansvaret till affärs-
områdena, från att tidigare ha legat i ett separat 
affärsområde. Affärsområde Digital avvecklades 
därmed under året. Detta har möjliggjorts genom att 

koncernen nu succesivt byter biljettsystem till Tickster, 
som under året tillkom som ett intressebolag inom 2E 
Group. Genom att flytta det operativa digitala 
ansvaret får affärsområdena en direktrelation till 
Tickster och därmed kapar vi ett internt mellanled.  
 
Vi ser också att den digitala marknadsföringen och 
försäljningen blir allt viktigare för verksamheten och 
därför gjorde vi en strategisk satsning på utvecklingen 
av hela vår IT-miljö genom att rekrytera en CIO som 
börjar i februari 2017. 
 
Framåt med nytt namn 
Sammantaget har alltså 2016 präglats av att skapa en 
effektiv koncern för framtiden och att bättre anpassa 
kostnadsstrukturen. Under 2017 är det fullt fokus på 
arbetet med att växa och stärka koncernens position 
inom upplevelseindustrin. Som ett led i detta kommer 
vi under våren att byta namn för att förtydliga, och 
bättre kunna kommunicera, våra tillväxtambitioner. 
Det nya namnet blir Moment Group med huvud-
domänen momentgroup.com. 
 
Vi arbetar vidare med våra expansionsplaner och 
utvärderar löpande intressanta förvärvsmöjligheter, 
vilket nyligen resulterade i förvärvet av Minnesota 
Communication, som 2017 kommer att bidra positivt 
till koncernens resultat. Samtidigt är vår avsikt fortsatt 
att under 2017 ansöka om ett listbyte från First North 
Premier till Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.  
 
Avslutningsvis ser jag fram emot att tillsammans med 
medarbetare och aktieägare ta 
mig an 2017 med full kraft och 
nästa gång vi möts i en 
delårsrapport sker det i en ny 
kostym som Moment Group! 
 
Pelle Mattisson 
VD/Koncernchef 
pelle.mattisson@2egroup.se 
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Fjärde kvartalet 2016 i korthet
 

Koncernens nettoomsättning och resultat 

  
    

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 341,4 msek (279,9 msek), medan pro rata-omsättningen för kvartalet 
uppgick till 215,2 msek (232,3 msek). Pro rata-omsättningen är ett mer rättvisande tal för koncernen, då denna visar lika 
omsättningsandel som vinstandel avseende samtliga projekt (såväl helägda som samägda), se definition på sidan 18. 
 

Kvartalets rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 32,9 msek (47,7 msek) och rörelseresultat (EBIT) till  
28,2 msek (44,0 msek). Nedskrivning av immateriell tillgång om 1,4 msek har belastat rörelseresultatet i kvartalet. 
Ackumulerat ingår i rörelseresultatet engångsposter motsvarande 6,2 msek som utgör kostnader i samband med VD-byte, 
omstruktureringsarbete och nedskrivning. Justerat för detta uppgår rörelseresultatet ackumulerat till -1,7 msek för helåret.  

 

Affärsområdena i korthet 

Kvartalet   Ackumulerat 

  
Netto-

omsättning 
Netto-

omsättning 
EBIT EBIT     

Netto-
omsättning 

Netto-
omsättning 

EBIT EBIT 

  
okt-dec 

2016 
okt-dec 

2015 
okt-dec 

2016 
okt-dec 

2015   
  

jan-dec 
2016 

jan-dec 
2015 

jan-dec 
2016 

jan-dec 
2015 

Live 
Entertainment 

205,4 115,4 0,8 10,2   
Live 
Entertainment 

438,1 395,8 2,7 30,7 

Venues 127,9 138,7 32,0 38,5   Venues 311,8 328,3 4,7 12,9 

Event 18,2 42,6 -1,3 -1,6   Event 142,0 230,9 0,1 5,0 

Digital 3,5 7,6 -1,3 -0,8   Digital 16,2 24,0 -4,9 -3,4 

Elim/centralt -13,6 -24,5 -2,0 -2,2   Elim/centralt -58,4 -65,5 -10,5 -6,7 

TOTAL 341,4 279,9 28,2 44,0   TOTAL 849,6 913,6 -7,9 38,5 

Omsättningen för kvartalet är 61,5 msek högre än föregående år, vilket framför allt beror på ökningen om 90 msek inom 
affärsområde Live Entertainment, som dock har en stor del samarbetspartners omsättning i sin redovisning. Ökning på pro 
rata-omsättningen uppgick till 11,4 msek mot föregående år samma kvartal. I övriga affärsområden ser vi en något minskad 
omsättning i fjärde kvartalet. Verksamheten gör ett resultat i kvartalet i nivå med tidigare kommunicerat, vilket innebär ett 
rörelseresultat i kvartalet som är 15,8 sämre än föregående år. Ackumulerat gör samtliga affärsområden ett svagare år än 
året före främst på grund av lägre beläggning och färre uppdrag. 
 

Finansnetto och resultat per aktie 

Finansnettot uppgick i kvartalet till 0,2 msek (-0,3 msek), vilket avser mindre ränteposter från likvida medel, då andelar från 
intresseresultat från och med 2016 redovisas i rörelseresultatet. Skatter uppgick i kvartalet till -5,7 msek  
(-10,2 msek), vilket gör att periodens resultat efter skatt uppgår till 22,7 msek (33,6 msek). 
 
Resultat per aktie uppgår för kvartalet till 1,57 kr, att jämföra med 2,33 kr samma period föregående år. Resultat per aktie 
för helåret uppgick till -0,45 kr (2,02 kr).  
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Verksamhet och organisation  
2E Group bedriver verksamhet i tre affärsområden: Live 
Entertainment, Venues och Event. Fram till den 31 
december 2016 sker kvartalsrapporteringen även 
inkluderat affärsområde Digital, som avvecklades den 1 
november.  
 
Inom affärsområde Live Entertainment producerar  
2Entertain teater, musikal, show och konsert, 
förmedlar artistbokningar och skapar specialbeställd 
underhållning (Corporate Entertainment). 
 
Koncernens utbud inom show, musikal, teater och 
konsert marknadsförs och säljs via den egna 
biljettsajten Showtic.se och i mars 2016 förvärvade 2E 
Group 20% av Tickster, ett bolag med ett egenutvecklat 
biljettsystem. Showtic.se byter nu successivt till 
Ticksters plattform för all biljettbokning. 2E Groups 
samarbete med Tickster driver den digitala 
utvecklingen i koncernen och på Tickster.com 
marknadsförs och säljs arrangemang från andra aktörer 
inom upplevelseindustrin.    
 
Inom affärsområde Venues driver 2E Group tio egna 
arenor (venues) varav fem är teaterarenor och fem är 
krogshowarenor. På fyra av de fem krogshowarenorna 
erbjuds koncernens båda dinnershow-koncept under 
varumärkena Wallmans och Golden Hits. Arenorna 
används för egna produktioner men hyrs även ut till 
företag och organisationer för event, bolagsstämmor 
och liknande. En elfte arena, Kungsportshuset i centrala 
Göteborg, kontrakterades i januari 2016 och 
totalrenoveras för närvarande. 
 
Inom affärsområde Event bedriver koncernen verk-
samhet genom varumärket Hansen. Hansen är en av 
marknadens mest anlitade aktörer inom mötes-
industrin och har sedan 1989 skapat upplevelser med 
ett tydligt syfte; att bygga relationer som stärker 
bandet mellan varumärke och kund, medarbetare och 
partners. Hansen genomför event med hela världen 
som arbetsfält.  
 

Affärsidé, mål & strategier 
2E Groups ambition är att vara en av de ledande 
aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien och 
affärsidén formuleras på följande sätt:  
 
”Med erfarenhet och engagemang skapar 2E Group 
upplevelser som erbjuds privatgäster främst i norra 
Europa och företagskunder över flera delar av världen.  
 

 
 
Genomförandet sker både på egna arenor och på olika 
destinationer över hela världen. 
 
Strategin för tillväxt inom den befintliga verksamheten 
är att med hjälp av en bred närvaro på marknaden och 
en tät dialog med målgrupperna hålla koncernens 
erbjudanden aktuella och efterfrågade. Fokus på att nå 
koncernens olika målgrupper med rätt budskap, i rätt 
kanaler och med relevant bearbetning av företags-
marknaden är avgörande faktorer för framgång. 
 
Strategin för vidare expansion av koncernen är 
huvudsakligen att successivt utöka verksamheten till 
nya segment inom upplevelseindustrin.  

 
Säsongsvariationer/ 
Kvartalsavvikelser  
2E Group har ett stort säsongsberoende där kvartal fyra 
står för en betydande del av koncernens intäkter och 
resultat. Verksamheterna har olika säsongsmönster 
men då dinnershow-verksamhetens resultatgenerering 
så kraftigt sker under Q4 slår detta igenom på hela 
koncernen. 
 

Live Entertainment & Venues – inom teater, musikal, 
show och konsert jobbar vi med tre publika 
spelperioder per år (jan-maj, jun-aug och sep-dec). 
Artistbokningar och specialbeställd underhållning 
(Corporate Entertainment) har en relativt jämn 
intäktsgenerering över året medan dinnershow-
verksamheten drivs under två spelsäsonger (jan-maj 
och sep-dec), där efterfrågan i Q4 vanligen är starkare 
än i övriga kvartal. Detta medför att resultatet från 
kvartal fyra vanligtvis överstiger helårsresultatet. 
 
Event – verksamheten inom Hansen följer inte något 
säsongsmönster utan beror helt på när i tiden 
projekten kontrakteras och genomförs. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Några av bolagets utmaningar inom affärsområdena 
Live Entertainment och Venues är att tidigt bedöma 
såväl utbud som kapacitet (antal projekt/öppetdagar) 
både i förhållande till konkurrenssituation och rådande 
konjunkturläge. Scenuppsättningar kan vara 
kostsamma och för att uppnå vinst krävs det att 
produktionerna och föreställningarna efterfrågas av 
tillräckligt många gäster samtidigt som 
försäljningsinsatserna attraherar rätt målgrupp på ett 
kostnadseffektivt sätt. Ett mindre tapp i 
biljettförsäljningen kan ge en stor negativ påverkan på 
resultatet. 
 
I vår strävan att minska risken inom denna del av 
verksamheten jobbar vi dels med en programgrupp 
som tar tillvara den samlade kunskapen inom 
koncernen för att sätta rätt produktioner på 
marknaden och dels med en effektiviserad 
produktionsprocess. Vidare görs det bedömningar om 
eventuella samarbetspartners och ägarandel för att på 
så sätt minska risken vi ikläder oss i ett projekt. Då vi 
ofta delar produktioner med samarbetspartners är det 
viktigt att titta på pro rata-omsättningen, då den visar 
lika omsättningsandel som vinstandel avseende 
samtliga projekt (såväl helägda som samägda).  
 
Affärsområde Event riktar sig uteslutande till företags-
marknaden och där är konjunkturpåverkan en tydlig 
faktor. Under kärvare ekonomiska tider är kostnader 
för aktiviteter såsom möten, events och interna 
konferenser något som företag ofta i ett tidigt skede 
sparar in på. Inom detta verksamhetsområde krävs det 

att vi fortsatt utvecklar vårt nätverk och bygger starka 
och varaktiga relationer på en konkurrensutsatt och 
fragmenterad marknad. Ett viktigt fokusområde är att 
bredda kundstocken för att minska beroendet av några 
få tongivande storbolag. 
 

Styrelsens förslag till 
utdelning  
 
2E Groups utdelningspolicy är att dela ut minst 70 % av 
koncernens resultat efter skatt till aktieägarna, 
förutsatt att likviditeten är tillräcklig för att långsiktigt 
driva och utveckla verksamheten. 
 
Styrelsens förslag är, i enlighet med utdelningspolicyn, 
att ingen utdelning skall lämnas för 2016 då årets 
resultat efter skatt är negativt. 
 
Beslut om vinstdisposition fattas av Årsstämman, som 
hålls i Göteborg den 11 maj 2017. 
 

Finansiella mål 
 
2E Groups finansiella mål är att fortsatt markant öka 
rörelseresultatet för att senast 2018 nå en vinstnivå 
överstigande 70 miljoner kronor, samtidigt som solidi-
teten inte skall understiga 30%. 
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Affärsområden och övriga innehav 
 
Event  

 

 

Live Entertainment 

 

 

Venues

 

d 
Digital 
Från och med 1 november har det operativa digitala 
ansvaret, som tidigare låg samlat i affärsområde Digital, 
integrerats i koncernens övriga affärsområden.  E-handeln 
Showtic.se är därmed numera är en del av affärsområde 
Live Entertainment. 
 

Övriga innehav  
 

Tickster AB (innehav 20 %) 
Tickster har under året ökat sin omsättning för helåret 2016 
med ca 30 % med bibehållen resultatnivå. Innehavet 
utvecklas därmed i enlighet med förväntan. Resultatet från 
koncernens intresseandel uppgick i kvartalet till 0,1 msek 
och ackumulerat för de tre ägda kvartalen till 0,3 msek. 
 

Oscarsteatern AB (innehav 50 %) 
Intresseandelen i bolaget som äger och driver China Teatern 
och Oscarsteatern i Stockholm redovisas inom affärs-
område Venues och har under kvartalet genererat ett 
resultat på 0,8 msek och ackumulerat för året -0,6 msek.  

2016 2015 2016 2015

(MSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 18,2 42,6 142,0 230,9

EBITDA -1,2 -1,5 0,4 5,4

EBIT -1,3 -1,6 0,1 5,0

Rörelsemarginal -7,1% -3,8% 0,1% 2,2%

2016 2015 2016 2015

(MSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 205,4 115,4 438,1 395,8

Nettoomsättning pro-rata 79,3 67,9 235,3 266,0

EBITDA 2,2 10,7 6,2 32,6

EBIT 0,8 10,2 2,7 30,7

Rörelsemarginal 0,4% 8,8% 0,6% 7,7%

Rörelsemarginal pro-rata 1,0% 15,0% 1,1% 11,5%

2016 2015 2016 2015

(MSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 127,9 138,7 311,8 328,3

EBITDA 34,9 41,0 15,7 24,2

EBIT 32,0 38,5 4,7 12,9

Rörelsemarginal 25,0% 27,7% 1,5% 3,9%

Nettoomsättningen för affärsområde Venues uppgick för 
kvartalet till 127,9 msek (138,7 msek). Ackumulerat 
uppgick omsättningen till 311,8 msek (328,3 msek), vilket 
är en minskning 5%. 
 
Rörelseresultatet uppgick för kvartalet till 32,0 msek (38,5 
msek) och ackumulerat till 4,7 msek (12,9 msek). Samtliga 
enheter inom affärsområdet gör ett sämre kvartal än 
tidigare år. Orsaken är framför allt lägre beläggning på 
samtliga arenor samt färre öppetdagar i perioden.   
Även på helåret är den lägre beläggningen och färre 
öppetdagar förklaring till det lägre resultatet. Dock 
summerar affärsområdet bättre resultat än föregående år 
på Wallmans-konceptet både i Stockholm och 
Köpenhamn. 
 
Arbetet med Kungsportshuset i Göteborg pågår och 
arenan kommer att öppna efter totalrenovering. 

Nettoomsättningen för affärsområde Event uppgick för 
fjärde kvartalet till 18,2 msek (42,6 msek) och 
ackumulerat för året till 142,0 msek (230,9 msek).  
 
Rörelseresultatet uppgick för kvartalet till -1,3 msek  
(-1,6 msek) och ackumulerat till 0,1 msek (5,0 msek). I 
fjärde kvartalet genomfördes 36 uppdrag inom 
affärsområde Event, att jämföra med 35 uppdrag under 
föregående år. Fjärde kvartalet präglades därmed av ett 
stort antal genomförande i organisationen. Ackumulerat 
är resultatet 4,9 msek lägre än föregående år vilket 
framförallt förklaras av färre uppdrag, 211 uppdrag mot 
föregående års 337 uppdrag. 
 
Fortsatt ligger det, inom organisationen, stort fokus på att 
bygga vidare på befintliga kundrelationer, bearbeta andra 
kundsegment och ingå avtal om fler affärer. 

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick inom Live 
Entertainment till 205,4 msek (115,4 msek). Kvartalets 
pro rata-omsättning (lika andelar omsättning och 
resultat, se definitioner) uppgick under fjärde kvartalet till 
79,3 msek (67,9 msek).  
 
Rörelseresultatet landade för fjärde kvartalet på 0,8 msek 
(10,2msek), dock påverkas kvartalssiffrorna av en 
nedskrivning på immateriell tillgång om 1,4 msek. 
Ackumulerat uppgick resultatet till 2,7 msek (30,7 msek). 
 
Det lägre resultatet för årets fjärde kvartal och året totalt 
förklaras framför allt av lägre beläggningsgrad på en stor 
andel av produktionerna samt lägre intjäning än både 
tidigare år och förväntat inom Corporate Entertainment.  
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Koncernens balansräkning 
och kassaflöde 
 
Likviditet och finansiering 
Koncernens räntebärande skulder uppgick till  
0,0 msek (2,0 msek), medan likvida medel vid 
periodens utgång uppgick till 84,1 msek  
(141,7 msek). Det finns inte längre någon långfristig 
upplåning i koncernen. Under första kvartalet sades 
också checkräkningskrediten upp, varför samtliga 
ställda säkerheter i dotterbolagsaktier löstes under 
andra kvartalet och eventualförpliktelser därmed 
minskat med 152,6 msek under året.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick för fjärde kvartalet till 25,3 msek  
(118,2 msek) och ackumulerat till -3,5 msek  
(99,9 msek). Soliditeten uppgick vid periodens 
utgång till 27,3% (35,1%).  
 
Årsstämman beslöt den 3 maj 2016 om en utdelning 
med 1,50 sek per aktie, vilket resulterade i en 
utbetalning om 21,6 msek under andra kvartalet. 

 
Investeringar 
Investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgår för kvartalet till  
7,0 msek (2,4 msek). Ackumulerat uppgick 
investeringarna under året till 28,2 msek (21,9 
msek). Kvartalets och årets investeringar består 
främst av inventarier, programvaror och 
investeringar i driftrelaterade anläggnings-
tillgångar.  
 

Goodwill och andra immateriella tillgångar 
Koncernens redovisade värde på goodwill uppgick 
per 31 december till 79,0 msek (79,0 msek).  
 
Övriga immateriella anläggningstillgångar uppgick 
till 2,1 msek (6,0 msek) och avser framför allt 
programvaror andra immateriella rättigheter. 

 
 

 
 
 
Upplysningar om avyttringar och förvärv 
2E Group förvärvade den 23 mars 20% av Tickster, 
ett entreprenörsdrivet bolag med ett egen-
utvecklat biljettsystem. Förvärvet skedde den 23 
mars och slutavräknades 31 mars. 
 

Eget kapital och antal aktier 
Eget kapital uppgick vid fjärde kvartalets utgång till 
124,3 msek (151,1 msek), vilket motsvarar 8,62 kr 
(10,47 kr) per utestående aktie. Antalet aktier är 
oförändrat under året och uppgår till 14 423 083 st.  
 

Medarbetare 
Medelantalet anställda uppgick under fjärde 
kvartalet till 732 (514) och ackumulerat till 553 
(474). I medelantalet anställda ingår även 
projektanställda och visstidsanställda inom ramen 
för produktioner som uppgår till 317 i kvartalet och 
164 ackumulerat för året, detta är till stor del 
förklaringen till ökningen i medelantalet anställda 
under året. Det kan också skilja mellan åren 
huruvida de som är delaktiga i projekten är 
anställda i bolaget eller fakturerar in sin lön från 
egna bolag. 

 
 

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning för fjärde 
kvartalet uppgick till 4,6 msek (4,9 msek) och gav ett 
rörelseresultat på -2,0 msek (-2,2 msek).  
Ackumulerad omsättning uppgick till 18,2 msek  
(19,3 msek) och rörelseresultatet var ackumulerat  
-10,4 msek (-6,7 msek). 
 
Årets resultat har belastats med engångskostnader 
på totalt 3,7 msek, där bland annat uppsägningslön 
till tidigare VD ingår. 
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 2016 2015  2016 2015 

Tsek okt-dec okt-dec   jan-dec jan-dec 

          

Nettoomsättning, tsek 341 378 279 891  849 686 913 572 

Pro rata omsättning, tsek 215 245 232 345  646 910 783 815 

EBITDA 32 894 47 685  8 433 53 871 

EBIT 28 166 44 011  -7 856 38 515 

Rörelsemarginal, % 8,3% 15,7%  -0,9% 4,2% 

Rörelsemarginal prorata % 13,1% 18,9%  -1,2% 4,9% 

Vinstmarginal, % 8,3% 15,6%  -0,9% 4,2% 

Avkastning på sysselsatt kapital 25,1% 32,2%  -5,4% 24,8% 

Avkastning på eget kapital  20,1% 24,9%  -4,7% 19,1% 

Kassalikviditet, % 85,6% 100,6%  85,6% 100,6% 

Soliditet, % 27,3% 35,1%  27,3% 35,1% 

Nettofordran, tkr 84 119 139 712  84 119 139 712 

Skuldsättningsgrad, % 0,0% 1,3%  0,0% 1,3% 

      

Medelantalet årsanställda* 732 514  553 474 

      
Data per aktie           

          

Börskurs per bokslutsdatum, kr 20,00 24,90  20,00 24,90 

Antal aktier vid periodens utgång, st 14 423 083 14 423 083  14 423 083 14 423 083 

Genomsnittligt antal utestående aktier, st 14 423 083 14 423 083  14 423 083 14 423 083 

Resultat per aktie, kr 1,57 2,33  -0,45 2,02 

Eget kapital per aktie, kr 8,62 10,47  8,62 10,47 
 
 

 
 
 

*I medelantalet anställda ingår även projektanställda och visstidsanställda inom ramen för projektverksamheten. 
Avvikelsen mellan åren är främst hänförlig till det omfattande antalet projektanställda i de större produktionerna exempelvis musikaluppsättningen 
av Phantom of the Opera. 

 
  



                                                                                    Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2016 
 

 

2E Group AB (publ) org nr 556301-2730       

Sidan 9 av 18        

Koncernens resultaträkning i sammandrag 

           

  2016 2015  2016 2015 

Tsek Not 
okt-dec okt-dec   jan-dec jan-dec 

Nettoomsättning 2 341 378 279 891  849 686 913 572 

Övriga rörelseintäkter  0 0  0 0 

Intäkter  341 378 279 891  849 686 913 572 
           

Artist och produktionskostnader  -140 674 -93 799  -361 935 -412 768 

Handelsvaror  -17 187 -20 077  -47 156 -50 542 

Övriga externa kostnader  -72 662 -59 991  -193 010 -186 165 

Personalkostnader  -78 879 -60 213  -238 891 -211 498 

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar 

 
-4 728 -3 674  -16 289 -15 356 

Resultat från intressebolag  918 1 874  -261 1 272 

Rörelseresultat  28 166 44 011  -7 856 38 515 
           

Resultat från finansiella poster  158 -278  381 -345 

Resultat före skatt  28 324 43 733  -7 475 38 170 
           

Skatt  -5 661 -10 181  960 -8 973 

Periodens resultat  22 663 33 552  -6 515 29 197 
           

Hänförligt till moderföretagets aktieägare  22 663 33 552  -6 515 29 197 

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0 0  0 0 

Summa  22 663 33 552  -6 515 29 197 
           

Resultat per aktie före och efter utspädning, sek   1,57 2,33  -0,45 2,02 

Genomsnittligt antal utestående aktier  14 423 083 14 423 083  14 423 083 14 423 083 
       

Koncernens rapport över totalresultat    

  2016 2015  2016 2015 

Tsek   okt-dec okt-dec   jan-dec jan-dec 
           

Periodens resultat  22 663 33 552  -6 515 29 197 
           

Övrigt totalresultat som kan komma att överföras 
till resultaträkningen 

          

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
dotterföretag 

 268 -1 239  1 402 -1 497 

Övrigt totalresultat, netto efter skatt  268 -1 239  1 402 -1 497 
           

Periodens totalresultat  22 931 32 313  -5 113 27 700 
           

Hänförligt till moderföretagets aktieägare  22 931 32 313  -5 113 27 700 

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0 0  0 0 

Summa  22 931 32 313  -5 113 27 700 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
Tsek 2016-12 2015-12 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 81 057 84 965 

Materiella anläggningstillgångar 74 095 57 675 

Andelar i intresseföretag 8 941 4 310 

Övriga finansiella tillgångar 62 96 

Uppskjutna skattefordringar 3 888 682 

Summa anläggningstillgångar 168 043 147 728 
     

Omsättningstillgångar     

Varulager 4 510 4 554 

Kundfordringar 60 374 57 959 

Aktuell skattefordran 3 439 4 537 

Övriga kortfristiga fordringar 134 562 73 857 

Likvida medel 84 119 141 712 

Summa omsättningstillgångar 287 004 282 619 

SUMMA TILLGÅNGAR 455 047 430 347 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Aktiekapital 7 212 7 212 

Övrigt tillskjutet kapital 70 765 70 765 

Reserver 743 -659 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 45 593 73 741 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 124 313 151 059 
     

Långfristiga skulder     

Uppskjuten skatteskuld 878 2 764 
 878 2 764 

Kortfristiga skulder     

Upplåning 0 2 000 

Leverantörsskulder 52 653 45 465 

Skatteskulder 1 007 1 075 

Övriga skulder 276 196 227 984 
 329 856 276 524 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 455 047 430 347 

Eventualförpliktelser 22 000 174 646 

Räntebärande fordringar 84 119 141 712 

Räntebärande skulder 0 2 000 
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Rapport över kassaflöden koncernen 
 2016 2015  2016 2015 

Tsek okt-dec okt-dec   jan-dec jan-dec 

          

Löpande verksamhet          

Rörelseresultat 28 166 44 011  -7 856 38 515 

Justering för icke kassaflödespåverkande poster  3 854 1 858   16 579 13 832 

 32 020 45 869  8 723 52 347 
          

Erhållen ränta 202 9  451 352 

Erlagd ränta -45 -487  -37 -590 

Betald inkomstskatt 492 190   -3 133 -5 776 

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 

32 669 45 581  6 004 46 333 

          

Justeringar av rörelsekapital          

Förändring av varulager 46 -241  162 -852 

Förändring av rörelsefordringar 6 325 11 666  -61 167 -13 981 

Förändring av rörelseskulder -13 771 61 224   51 456 68 419 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 269 118 230  -3 545 99 919 
          

Kassaflöde från investeringsverksamhet          

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -7 023 -2 398  -28 118 -21 873 

Förvärv av intresseföretag 0 0  -4 891 0 

Avyttring av dotterbolag 87 0  87 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 936 -2 398  -32 922 -21 873 
          

Kassaflöde från finansieringsverksamhet          

Amortering av lån 0 -667  -2 000 -3 417 

Utbetald utdelning 0 0   -21 631 -31 731 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -667  -23 631 -35 148 
          

Periodens kassaflöde 18 333 115 165  -60 098 42 898 

Likvida medel vid periodens början 65 731 28 226  141 712 101 971 

Valutakursdifferens i likvida medel 55 -1 679  2 505 -3 157 

Periodens utgående likvida medel 84 119 141 712   84 119 141 712 
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Rapport över förändring eget kapital koncernen 
 

 

Not 
Aktie-
kapital 

Tillskjutet 
kapital 

Reserver 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat 

Summa 2E 
Groups 

aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Totalt  

Tsek 

eget  

kapital 

Per 1 januari 2016   7 212 70 765 -659 73 740 151 058 0 151 058 

Årets resultat     -6 515 -6 515 0 -6 515 

Övrigt totalresultat    1 402   1 402 0 1 402 

Summa Totalresultat   0 0 1 402 -6 515 -5 113 0 -5 113 

Transaktioner med aktieägare           

Utdelning     -21 632 -21 632 0 -21 632 

Per 31 december 2016   7 212 70 765 743 45 593 124 313 0 124 313 
 

        

         
 

Not 
Aktie-
kapital 

Tillskjutet 
kapital 

Reserver 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat 

Summa 2E 
Groups 

aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Totalt  

Tsek 

eget  

kapital 

Per 1 januari 2015   7 212 70 765 838 76 275 155 090 0 155 090 

Årets resultat     29 197 29 197 0 29 197 

Övrigt totalresultat    -1 497 0 -1 497 0 -1 497 

Summa Totalresultat   0 0 -1 497 29 197 27 700 0 27 700 

Transaktioner med aktieägare           

Utdelning     -31 731 -31 731 0 -31 731 

Per 31 december 2015   7 212 70 765 -659 73 741 151 059 0 151 059 
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Koncernens noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Koncernen utgörs av moderföretaget 2E Group AB och dess dotterföretag. Moderföretaget är ett aktiebolag 
registrerat i och med säte i Sverige. Adressen till huvudkontoret är Västerhavsvägen 2, Box 278, 311 23 Falkenberg.   
 

Koncernredovisning för 2E Group AB koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) såsom de fastställts av Europeiska unionen (EU). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 
Delårsrapportering. Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, vilket är moderföretagets funktionella valuta. Om 
inget annat anges redovisas alla siffror i tabeller i tusental SEK (tsek), medan löptext redovisar i miljontal SEK 
(msek). 
 

Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är 
värderade till sina historiska anskaffningsvärden. Koncernens innehav av intresseandelar för Oscarsteatern AB och 
Tickster AB redovisas likt tidigare enligt kapitalandelsmetoden.  
 

Delårsrapporten för moderbolaget 2E Group AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
 

Förändringar i redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder för koncernen är oförändrade jämfört med årsredovisningen per 
31 december 2015. Nya standarder samt ändringar och tolkningar av befintliga standarder som är obligatoriska för 
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens 
eller moderbolagets finansiella rapporter. 
 
 

Not 2 Segmentsinformation 

2016-10-01 - 2016-12-31          
okt-dec 

Live 
Entertainment 

Venues Event Digital 
Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Segmentens intäkter 205 389 127 925 18 183 3 480 -13 599 341 378 

Varav:             

Externa kunder 201 452 122 373 18 174 -621 0 341 378 

Transaktioner mellan segment 3 937 5 552 9 4 101 -13 599 0 

              

Segmentets EBIT 832 32 018 -1 588 -1 329 -1 767 28 166 
       

2015-10-01 - 2015-12-31           
okt-dec 

Live 
Entertainment 

Venues Event Digital 
Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Segmentens intäkter 115 437 138 742 42 616 7 320 -4 999 279 891 

Varav:             

Externa kunder 101 687 132 962 42 571 2 777 -106 279 891 

Transaktioner mellan segment 13 750 5 780 45 4 543 -24 118 0 

              

Segmentets EBIT 10 185 38 456 -1 614 -792 -2 224 44 011 
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2016-01-01-2016-12-31            
jan-dec 

Live 
Entertainment 

Venues Event Digital 
Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Segmentens intäkter 438 117 311 753 141 967 16 217 -58 368 849 686 

Varav:             

Externa kunder 405 514 299 459 141 765 3 165 -217 849 686 

Transaktioner mellan segment 32 603 12 294 202 13 052 -58 151 0 

              

Segmentets EBIT 2 671 4 678 143 -4 885 -10 463 -7 856 
       

2015-01-01-2015-12-31                   
jan-dec 

Live 
Entertainment 

Venues Event Digital 
Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Segmentens intäkter 395 778 328 346 230 949 24 007 -65 508 913 572 

Varav:             

Externa kunder 361 652 312 792 230 798 8 430 -100 913 572 

Transaktioner mellan segment 34 126 15 554 151 15 577 -65 408 0 

              

Segmentets EBIT 30 654 12 936 5 010 -3 396 -6 689 38 515 
       

Segmentens tillgångar  
Live 

Entertainment 
Venues Event Digital 

Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Per 31 december 2016 251 057 159 522 61 687 6 865 -24 084 455 047 

Per 31 december 2015 201 342 222 110 63 887 12 583 -69 575 430 347 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
             

    2016 2015   2016 2015 

Tsek Not okt-dec okt-dec   jan-dec jan-dec 

Intäkter   4 586 4 931   18 207 19 303 

Övriga externa kostnader   -3 606 -4 647   -16 027 -17 358 

Personalkostnader   -2 730 -2 042   -11 450 -7 112 

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

  
          

-293 -453   -1 118 -1 521 

Rörelseresultat   -2 043 -2 211   -10 388 -6 688 

Resultat från finansiella poster   155 -418   81 826 -1 497 

Bokslutsdispositioner   -12 207 17 808   -12 207 17 808 

Resultat före skatt   -14 095 15 179   59 231 9 623 

Skatt   3 130 -3 362   4 957 -2 155 

Periodens resultat   -10 965 11 817   64 188 7 468 

              

Hänförligt till moderföretagets aktieägare   -10 965 11 817   64 188 7 468 

Summa   -10 965 11 817   64 188 7 468 

 
Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet för moderbolaget. 

 
 

Moderbolagets balansräkning 
 

Tsek 
2016    

31 dec 
2015    

31 dec   
Tsek 

2016    
31 dec 

2015    
31 dec 

TILLGÅNGAR       EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Anläggningstillgångar       Eget kapital     

Immateriella anläggningstillgångar 1 608 2 077   Aktiekapital 7 212 7 212 

Materiella anläggningstillgångar 644 642   Övrigt tillskjutet kapital 70 765 70 765 

Andelar i koncernföretag 170 833 170 833 
  

Balanserade vinstmedel inklusive årets 
resultat 

69 207 26 651 

Andelar i intresseföretag 4 956 0   Summa eget kapital 147 184 104 628 

Uppskjutna skattefordringar 4 957 0         

Summa anläggningstillgångar 182 998 173 551   Periodiseringsfond 0 0 

              

Omsättningstillgångar       Långfristiga skulder     

Fordringar koncernbolag 22 799 29 583   Upplåning 0 0 

Kortfristiga fordringar 4 126 2 320         

Likvida medel 2 573 0   Kortfristiga skulder     

Summa omsättningstillgångar 29 498 31 903   Upplåning 0 2 000 

SUMMA TILLGÅNGAR 212 496 205 454   Skulder koncernbolag 60 631 94 278 

     Övriga skulder 4 681 4 548 

     Summa kortfristiga skulder 65 312 100 826 

Eventualförpliktelser 6 000 172 733   SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 212 496 205 454 
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2E Group – aktien 
2E Groups aktie handlas på Nasdaq OMX Stockholm på First North Premier och aktien har under året handlats 
för mellan 17,00 kr och 30,00 kr. 
 
Antal aktier 14 423 083 st.  Antal aktieägare per den 30 december var 3 028 stycken. 
 

Tio största aktieägarna per den 30 december 2016 hämtat från Euroclear 
(*inklusive ägande via bolag, **inklusive närstående)  

 

Ägare Antal aktier 
Andel av 

röster och 
kapital 

Lesley Invest AB/Bo Wallblom  3 548 843 st      24,60% 
Stefan Gerhardsson*                                              872 708 st          6,05% 
Krister Classon*      638 100 st  4,42% 
Engströms Trä i Brynje AB      580 000 st 4,02% 
Thomas Peterson*      503 100 st 3,49% 
Jan Andersson**      500 267 st 3,47% 
Jan Löngårdh      492 500 st 3,41% 
FB Avanza Pension       443 638 st 3,08% 
PSG Micro Cap     318 765 st 2,21% 
Hans Lundahl     304 500 st 2,11% 
         
   
   

 

Aktieägarprogram 2E Group  
Sedan 2006 har 2E Group ett Aktieägarprogram som syftar till att ge aktieägare i 2E Group en närmare inblick i 
företaget och dess verksamhetsområden. Aktieägarprogrammet har två olika nivåer där 1000 aktier eller fler 
berättigar till Silver-nivån och 2000 aktier eller fler berättigar till Guld-nivån.   
 
Som medlem i 2E Groups Aktieägarprogram får man förutom nyheter från koncernen även en möjlighet till 
biljetter till exempelvis smygpremiärer. Har du 1000 aktier eller fler kan du anmäla dig till aktieägarprogrammet 
genom att maila namn, adress, mailadress samt antal aktier till info@2egroup.se. 
 
Antal medlemmar i Aktieägarprogrammet per den 31 december var 909 personer. 

 
Kommande informationstillfällen   

 Årsredovisningen publiceras preliminärt under första veckan i april 2017 

 Delårsrapporten Q1 2017 publiceras preliminärt den 11 maj 2017 

 Delårsrapporten Q2 2017 publiceras preliminärt den 16 augusti 2017 
 

 
På www.2egroup.se finns samlad ekonomisk dokumentation, redovisningsprinciper, pressreleaser och 
information om verksamheten samt kontaktuppgifter. 

 

  

http://www.2egroup.se/
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Styrelsens försäkran 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Falkenberg den 13 februari 2017 
 
 
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef   
Telefon; 0705-80 06 57 alternativt e-mail: pelle.mattisson@2egroup.se    
 
 
Bolagssäte: 
Box 278 
311 23 Falkenberg 
 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Denna bokslutskommuniké har avgivits efter bemyndigande av styrelsen. 
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som 2E Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 13 februari 2017 cirka kl 08.30 (CET). 
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Definitioner  
 
EBITA 
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar 
av goodwill. 
 
Rörelseresultat (EBIT) 
Resultat efter avskrivningar och nedskrivningar av 
immateriella tillgångar. 
 
Justerat rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat (EBIT) justerat efter poster av 
engångskaraktär. 
 
Operativt resultat 
Resultat genererat av den operativa verksamheten 
efter avskrivningar och nedskrivningar av 
immateriella tillgångar. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 
 
Vinstmarginal 
Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent 
av genomsnittligt sysselsatt kapital. 
 
Sysselsatt kapital 
Balansomslutning minskad med icke räntebärande 
skulder och icke räntebärande avsättningar inklusive 
uppskjutna skatteskulder. 
 
Avkastning på eget kapital 
Periodens nettoresultat i procent av genomsnittligt 
eget kapital. 
 
 
 
 

 
 
 
Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av 
kortfristiga skulder. 
 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
 
Nettoskuld/Nettofordran 
Räntebärande skulder minskat med likvida medel och 
andra räntebärande fordringar. En negativ nettoskuld 
innebär enligt denna definition att likvida medel och 
andra räntebärande finansiella tillgångar överstiger 
räntebärande skulder och således utgör en 
nettofordran. 
 
Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder dividerade med totalt kapital. 
 
Pro rata-omsättning  
Omräkning till lika omsättningsandel som vinstandel 
avseende samägda projekt. Avtalen kring samägda 
projekt ser olika ut – en part kan äga hela 
omsättningen men endast del av vinsten alternativt 
redovisa endast en vinstandel.  
 
Elim/centralt 
Avser intern handel samt centrala debiteringar.  
 
Medelantalet anställda 
Genomsnittligt antal heltidsarbetande under 
perioden. 
 
Resultat per aktie 
Periodens nettoresultat delat med genomsnittligt 
antal utestående aktier. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital delat med totalt antal utestående aktier. 

 


