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ÅRET I KORTHET

01

Koncernen växte under året med 
22%, varav 6,2% var organiskt 

och 15,8% genom förvärven av 
Minnesota och Ballbreaker. Totalt 
uppgick årets omsättning till 1 023 
msek och rörelseresultat landade 
på 29,4 msek, vilket är en ökning 
jämfört med 2016 med 37,3 msek.

Det fjärde kvartalet blev det 
resultatmässigt starkaste 

i koncernens historia med ett 
rörelseresultat på 54,0 msek.

Den 1 februari förvärvades  
Minnesota Communication AB 

och bolaget verkar nu inom Affärs-
område Event som systerbolag till 
Hansen. Affärsområdet är därmed 
den största aktören inom event-
branschen i Norden. Samtidigt 
kompletterades koncernledningen 
med Andy Pimmeshofer, Vd för 
Minnesota.

Vid en extra bolagsstämma den 
10 februari 2017 beslutades att 

aktiebolagets namn ändras från 2E 
Group AB till Moment Group AB. 
Förändringen görs för att anpassa 
koncernen till fortsatt utveckling 
inom upplevelseindustrin. 

Josef Wellmarker tillträdde i 
februari som CIO för Moment 

Group med uppdrag att tillvarata 
de möjligheter som finns när bran-
schen digitaliseras. Josef Wellmar-
ker ingår i koncernledningen.

Den 2 mars bytte koncernen 
namn till Moment Group AB.

Den 24 mars publicerades nya 
finansiella mål och ny utdel-

ningspolicy. Läs mer på sidorna 
8-9.

Den terrorattack som inträffade 
i Stockholm den 7 april fick 

till följd att ett beslut omgående 
fattades om att ställa in koncernens 
samtliga föreställningar på arenor-
na i Stockholm den aktuella kvällen. 
Gästerna bokades till övervägande 
del om till andra föreställningskväl-
lar och hanteringen av situationen 
renderade i återkopplingar som 
vittnade om att koncernen visat 
både handlingskraft och omtan-
ke. Kvällen efter attacken spelade 
samtliga föreställningar återigen 
enligt plan. 

Vid årsstämman den 11 maj 2017 
beslutades det bland annat, i 

enlighet med utdelningspolicyn, att 
det inte skulle lämnas någon utdel-
ning för 2016 då det årets resultat 
efter skatt var negativt.

Ida Forsén tillträdde i septem-
ber som HR-chef för Moment 

Group med uppdrag att utarbeta 
processer för att attrahera, behål-
la, utveckla och engagera duktiga 
medarbetare inom koncernens 
samtliga verksamheter. Ida Forsén 
ingår i koncernledningen.

Den 1 november förvärvades 
Ballbreaker - ett modernt 

aktivitetscenter på Kungsholmen 
i Stockholm med tillhörande mat- 
och dryckesservering och med en 
omsättning på cirka 60 msek per 
år. Därmed gick Moment Group 
in i ett nytt segment som bygger 
på att gästen själv tar en aktiv del 
i sin upplevelse tillsammans med 
vänner, kollegor och familj.

Vid en extra bolagsstämma den 
15 december fattades bland 

annat beslut om att styrelsen 
skulle utökas med en person och 
Leif Nilsson valdes in som ny 
styrelseledamot. Övriga befintliga 
styrelseledamöter, inklusive 
ordföranden, samt suppleanten 
valdes på årsstämman 2017 för 
tiden intill nästa årsstämma.

Det förberedande arbetet inför 
bytet från First North Premier 

till Nasdaq Stockholm genomfördes 
under 2017. Processen har därmed 
inletts med målsättningen att ett 
listbyte ska ske under 2018.  

Styrelsens förslag är, i enlighet 
med utdelningspolicyn, att dela 

ut 0,46 kr per aktie, vilket innebär 
30% (0%) av koncernens resultat 
efter skatt. 

2Entertains rörelseresultat för 
året uppgick till 13,5 msek (2,7 

msek), vilket är 10,8 msek bättre 
än föregående år. Pro rata-om-
sättningen uppgick till 236,1 msek, 
vilket är i nivå med föregående 
år. Både gästantal och beläggning 
låg på en bra nivå samtidigt som 
produktionerna mottogs väl av 
marknaden och den avtalsbundna 
verksamheten gav ett fint resultat.

Musikalen The Book of Mor-
mon vann Det stora humor-

priset 2017 vid Barncancergalan 
den 2 oktober. Föreställningen 
spelas för utsålda hus på China 
Teatern och fortsätter fram till 
slutet på mars 2018. 

På Vallarnas friluftsteater spe-
lade under sommaren ”Soldat 

Fabian Bom” och föreställningen 
hyllades av såväl sommarteaterns 
gäster som en enig kritikerkår. 

Genom nytänkande i manus-
bearbetning tog 2Entertain 

komedisegmentet till en ny nivå 
genom den rosade föreställningen 
”Minns du mig”. 

I början av 2018 offentliggjordes 
att dotterbolaget 2Entertain, 

som drivs inom affärsområde Live 
Entertainment, utökar sin verk-
samhet genom att etablera sig i de 
tysktalande länderna. Finansiellt 
förväntas satsningen under 2018 
att bidra marginellt positivt till 
koncernens resultat med goda 
möjligheter att kommande år öka 
resultatnivån.

Rörelseresultatet för affärs-
område Event uppgick till 7,5 

msek vilket är 7,3 msek bättre än 
föregående år. Ackumulerat ökade 
omsättningen med 72% i jämförel-
se med föregående år, där Hansen 
står för en ökning med 18,3 msek 
och Minnesota för en förvärvad 
ökning om 83,8 msek.

Minnesota ingår i koncernen 
från och med 1 februari och 

tillgodoräknat rörelseresultat 
uppgick till 8,2 msek. Minnesotas 
resultat är det högsta i bolagets 
17-åriga historia och de ser fort-
satt hög aktivitet i både genom-
föranden och försäljning.

Minnesota stod under året 
som vinnare av Gyllene Hju-

let i kategorin Årets Bästa Interna 
Event med uppdraget ”Fastighets-
byrån – Fifty Shades of Great”. 

Minnesota gick i december 
samman med Stålmarck Live, 

vilket tillförde såväl nya kunder 
som ny kompetens och dessutom 

flyttade bolaget till nytt kontor i 
Stockholm som möjliggör fortsatt 
tillväxt inom Brand Engagement.

Hansen gjorde ett resultat 
på -0,8 msek (0,2 msek), 

vilket framför allt beror på 
lägre resultatnivå under första 
halvåret, medan andra halvåret 
och då framför allt fjärde 
kvartalet påverkas positivt av 
genomföranden inom bland annat 
Volvo Ocean Race och ICA 100 
samtidigt som införsäljningen 
under hösten skapat ett bra läge 
inför 2018.

Hansen genomförde under 
hösten tre av totalt elva ham-

nar inom Volvo Ocean Race-upp-
draget. Ett uppdrag som pågår till 
juni 2018.

Hansen har under 2017 foku-
serat på att utveckla kärn-

verksamheten som en Sveriges 
ledande eventbyråer och som en 
konsekvens har organisatoriska 
förändringar genomförts. 

Wallmans Groups rörelse-
resultat för året uppgick 

till 17,5 msek (4,7 msek), vilket 
är en förbättring med 12,8 
msek, där 6,2 msek är hänför-
bart till nyförvärvet Ballbre-
aker. Omsättningen uppgick 
till 323,1 msek (311,8 msek). 
Det viktiga fjärde kvartalet 
visar på bra nivå på snittnotor, 
gästantal och antalet öppet-
dagar. Det arbete som gjorts 
på kostnadssidan kring bland 
annat centralisering av inköp 
har också givit bra effekt på 
lönsamheten.

Vid höstens premiär på 
Wallmans i Cirkusbygning-

en i Köpenhamn hade scenen 
utökats med större LED-vägg 
vilket resulterade i en fantas-
tisk show- och matupplevelse 
med högsta betyg av en enig 
kritikerkår.

Wallmans Group har under 
året breddat kompe-

tensbasen och strukturerat 
upp sälj- och marknadsavdel-
ningen samtidigt som ett nytt 
bokningssystem implemente-
rats. Allt med en tydlig målbild 
om effektivisering och ökad 
försäljning. 

Wallmans Group presen-
terade under hösten 

innehållet för den nya arenan 
Kungsportshuset i Göteborg. 
Under första delen av 2018 var 
det premiär för The Concept - 
en dinnerclub med internatio-
nell karaktär och KPH Matbar 
- en restaurang med skandina-
viska förtecken.

MOMENT GROUP

AFFÄRSOMRÅDE LIVE ENTERTAINMENT 
– 2ENTERTAIN

AFFÄRSOMRÅDE EVENT 
– MINNESOTA COMMUNICATION & HANSEN

AFFÄRSOMRÅDE VENUES 
– WALLMANS GROUP
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ETT ÅR MED GOD TILLVÄXT OCH 
STÄRKT LÖNSAMHET

När första året med koncernens nya namn Moment Group summeras 
kan jag konstatera att arbetet med att skapa en tydligare struktur med 

fokuserade affärsområden och vår strategi att växa inom upplevelseindustrin 
via förvärv har fallit mycket väl ut. Inte minst då det fjärde kvartalet under 

2017 blev det resultatmässigt starkaste i koncernens historia.

Koncernen växte under året med 22%, 
varav 6,2% var organiskt och 15,8% via 
förvärven av Minnesota och Ballbre-
aker. Totalt uppgick årets omsättning 
till 1 023 msek och passerade därmed 
för första gången en miljard. Jag ser 
en fortsatt tillväxtpotential under 2018 
i befintliga verksamheter via exempel-
vis vår öppning av Kungsportshuset i 
Göteborg och 2Entertains expansion 
till Tyskland, samt via ytterligare för-
värv inom upplevelseindustrin.

Under 2017 stärktes rörelsemargina-
len pro-rata till 3,7% (-1,2%). Helårs-
resultatet EBIT uppgick till 29,4 msek 

(-7,9 msek) med EBITDA 44,3 msek 
(8,4 msek). Det förbättrade rörelse-
resultatet bygger på ett fokuserat 
marknads- och försäljningsarbete, 
samt effektiviseringar på kostnads-
sidan genom bättre samordning och 
centraliserade inköp.

SHAPING THE EXPERIENCE 
INDUSTRY
Arbetet med vår tillväxtstrategi 
fortlöper och vi ser positivt på, och 
utvärderar för tillfället, möjligheten 
att genomföra fler förvärv inom 
upplevelseindustrin. Moment Group, 

tillsammans med en finansiell 
rådgivare, är inne i en process att 
utvärdera olika finansieringsalternativ. 
Sammantaget ser jag att året blev ett 
viktigt steg i vår strävan att etablera 
Moment Group som den ledande 
aktören inom upplevelseindustrin. 
Vi har nu en spännande position och 
en uttalad ambition – shaping the 
experience industry – med oss in i 
2018 så förhoppningsvis kommer vi 
aktieägare att uppleva ett år med 
mycket hög aktivitetsnivå!

Pelle Mattisson
Vd/Koncernchef Moment Group

”Det fjärde kvartalet 
under 2017 blev det 

resultatmässigt starkaste i 
koncernens historia.”

SIDA 6 VD har ordet SIDA 7VD har ordet
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MOMENT GROUP 

Moment Groups målsättning är att vara en av de ledande aktörerna som formar framtidens 
upplevelseindustri. Koncernens verksamhet bedrivs i tre affärsområden och målsättningen är 

att både växa inom befintliga segment och möjliggöra nya affärsområden. Tillväxtambitionen är 
tydlig och intressanta förvärvsmöjligheter utvärderas löpande. Det resulterade i att Moment 

Group under 2017 förvärvade Brand Engagement-byrån Minnesota Communication och 
aktivitetscentret Ballbreaker, och att koncernen därmed totalt sett växte med 22% under året.

MOMENT GROUP  I KORTHET

Omsättning: 1 023,3 msek (849,7 msek) 
Rörelseresultat (EBIT): 29,4 msek (-7,9 msek) 
Verksamhet: Moment Group är moderbolag 

i en koncern med verksamheter inom 
upplevelseindustrin 

Geografisk närvaro: Sverige, Norge, 
Danmark och Tyskland

Börslista: First North Premier 
Certified Adviser: FNCA Sweden 

Antal aktieägare: 2 603 st 
Medelantal anställda: 576 personer 

(varav 8 i moderbolaget) 
Vd/Koncernchef: Pelle Mattisson 

Moment Groups Vision: A world beyond ordinary

Moment Groups Mission: Great moments in people’s lives

Moment Groups Purpose: We create value developing companies in the experience industry

SIDA 8 Moment Group SIDA 9Moment Group

MOMENT GROUP 
- Shaping the experience industry

03
EN TYDLIG POSITION FÖR  
FRAMTIDEN

Under året har koncernen arbetat 
med att förtydliga position på mark-
naden, inte minst genom namnbytet 
till Moment Group. Dessutom har 
varumärkesplattformen utvecklats för 
att tydligare adressera koncernens 
ambition i upplevelseindustrin. Vårt 
varumärkeslöfte – Shaping the expe-
rience industry – bygger på ambitio-
nen att utveckla branschen för 

att skapa värde för kunder, medar-
betare och aktieägare. Då koncernen 
återfinns i fyra olika länder uttrycks 
följande på engelska:

Moment Groups Vision:  
A world beyond ordinary
Moment Groups Mission:  
Great moments in people’s lives
Moment Groups Purpose:  
We create value developing 
companies in the experience industry

UPPLEVELSEINDUSTRIN ÄR EN  
TILLVÄXTBRANSCH

Moment Group verkar i en bransch 
som uppvisar en stabil tillväxt över 
tid. Branschdata över upplevelser 
inom områdena kultur, restaurang 
och sport visar exempelvis på en årlig 
sammanvägd tillväxt motsvarande 
4-5% de senaste fem åren. Dessut-
om visar prognoser att denna tillväxt 
förväntas fortsätta inom överskådlig 
framtid och en sammanställning över 
utvecklingen framgår i nedanstående 
bild.
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Fokus 1: Lönsam tillväxt i befintliga affärsområden

Försäljningsutveckling, konceptutveckling och förbättring av existerande 
affärers lönsamhet.

Fokus 2: Expansion till nya segment via förvärv

Förvärv av bolag inom nya attraktiva segment i upplevelseindustrin.

Fokus 3: Digitalisering av kund- och gästrelation

Vi ska vara på ”first name basis” med samtliga våra kunder och gäster, samt 
ligga i framkant inom CRM och market automation. 

Fokus 4: Operational Excellence

Våra medarbetare, processer och system ska vara ledande i branschen 
och vi arbetar effektivt tillsammans baserat på gemensamma värderingar, 
affärsstyrning, rollbeskrivningar och uppföljningsmöjligheter.

Fokus 5: Etablera koncernen i upplevelseindustrin

Koncernen ska vara etablerad och känd som en stark aktör i 
upplevelseindustrin.

ETT STARKT MODERBOLAG DRIVER UTVECKLINGEN

I koncernens moderbolag har Moment Group skapat ett ledningsteam med 
lång och bred erfarenhet från att utveckla bolag i tillväxt och här återfinns 
kompetenser inom Ekonomi, Kommunikation, IT-utveckling och HR. Den 
ledningsstruktur som nu är på plats ger goda förutsättningar för att maximera 
utväxlingen för verksamheterna framåt. 

AVSIKT ATT GENOMFÖRA LISTBYTE UNDER 2018

Under 2018 har Moment Group för avsikt att genomföra ett listbyte från First 
North Premier till Nasdaq Stockholm, Small Cap. En notering på Nasdaq, Small 
Cap är en kvalitetsstämpel och kommer att stärka bolagets varumärke bland 
kunder, partners, investerare och media.

10%

3

6%

30%

* För definition se sidan 39.

Digitalisering av
kund- och gästrelation

Operational
Excellence

Etablera koncernen
i upplevelseindustrin

Nuvarande plattform baserad på 30-års branscherfarenhet

Lönsam tillväxt
i befintliga 

affärsområden

Expansion till
nya segment
via förvärv

EN TILLVÄXTSTRATEGI MED FEM FOKUSOMRÅDEN

Koncernens tillväxtstrategi fram till 2020 bygger på fem fokusområden och 
illustreras med ”The Experience Powerhouse”:

Moment Group har identifierat fyra 
trender som driver tillväxten i bran-
schen och som ligger till grund för 
koncernens tillväxtstrategi:

1. Förändrade konsumtionsmöns-
ter, ökad köpkraft och gynnsam 
demografi

• Nordiska konsumenter följer i 
ökad utsträckning trenden i övriga 
Europa och lämnar allt oftare 
tv-soffan för upplevelser ”på stan”.  

• Den disponibla inkomsten ökar 
liksom andelen som spenderas på 
upplevelser och underhållning. 

• År 2046 kommer 25% av Sveri-
ges befolkning att vara 65 år eller 
äldre, med en ökande köpkraft 
och allt större aptit på kulturella 
evenemang.

2. Krav på personalisering och  
behov av självförverkligande

• Konsumenternas ökande medve-
tenhet ställer allt högre krav på 
att upplevelsen de väljer ska vara 
värd såväl tiden som pengarna och 
engagemanget de investerar.

• Urbaniseringen av samhället gör 
att städerna växer och konsumen-
terna söker i ökad utsträckning 
både sammanhang och upplevel-
ser som ger dem en identitet. 

3. Upplevelser fungerar som motor 
för shoppingcenter och stadskär-
nor

• Trenden visar att samverkan mel-
lan restaurang och aktiviteter för 
att skapa nya spännande koncept 
för kunderna ökar.

• Detaljhandelns omfattning mins-
kar och då kräver köpcentra och 
andra marknadsplatser ett ökat 
utbud av aktiviteter och upplevel-
ser, som ersättning för traditionel-
la butiker.

4.  Digitalisering driver behovet av 
engagerande fysiska upplevelser

• Som svar på den passiva under-
hållning som erbjuds i tv-soffan, 
genom t ex Netflix, erbjuds konsu-
menten i allt större utsträckning 
ett aktivt deltagande i upplevelsen 
tillsammans med familj, vänner 
och kollegor. 

•  "Klassiska" icke-engagerande are-
nor, som traditionella nattklubbar, 
minskar i popularitet i takt med att 
konsumenten kräver mer innehåll i 
sin upplevelse. 

FINANSIELLA MÅL

Tillväxtmål
Moment Groups mål är att årligen öka om-
sättningen med 10% över en konjunkturcykel. 
Tillväxtmålet mäts på pro rata-nivå* och nås 
genom en kombination av organisk tillväxt, 
förvärv och intäktssynergier.

Rörelsemarginalmål
Moment Groups mål är att EBIT-marginalen 
ska uppgå till 6% över en konjunkturcykel. 
Rörelsemarginalen mäts på pro rata-nivå och 
skapas genom utveckling av respektive affär 
och stärks av intäkts- och kostnadssynergier 
inom koncernen samt via förvärv. 

Nettoskuld/EBITDA
Moment Groups mål är att nettoskulden/
EBITDA Rullande Tolv Månader (RTM) ska 
understiga 3. Skuldsättningen ska i huvudsak 
vara relaterad till förvärv och hållas på en 
nivå som säkerställer koncernens långsiktiga 
kreditvärdighet. 

Utdelningspolicy
Moment Group har fastställt en utdelnings-
policy som innebär att utdelningen ska 
uppgå till lägst 30% av koncernens resul-
tat efter skatt. En utdelning förutsätter att 
koncernens finansiella ställning är tillräcklig 
för den löpande verksamheten samtidigt 
som koncernens expansionsplaner ska kunna 
fullföljas. 



AKTIEN

Moment Group-aktien finns sedan 2006 på First North Stockholm. Under de första åren 
handlades aktien under namnet 2Entertain för att i juni 2010 byta namn till 2E Group.

 
Sedan december 2015 handlas Moment Group-aktien på First North Premier och 

under 2017 inleddes det förberedande arbetet inför ett byte till Nasdaq Stockholm 
med målsättningen att ett listbyte ska ske under 2018.

04
EN AKTIE MED UPPLEVELSER

Moment Groups aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier 
och aktien har under 2017 handlats för mellan 15,80 sek och 20,90 sek.  

AKTIEKAPITAL

Den 31 december 2017 var det tota-
la börsvärdet 260 msek (288 msek). 
Aktiekapitalet uppgick till 7 211 542 sek 
fördelat på 14 423 083 aktier. Vid 2017 
års ingång var kursen 19,70 sek/aktie 
och vid årets utgång 18,00 sek/aktie. 
Högsta respektive lägsta värdet på 
aktien under 2017 var 20,90 sek/aktie 
och 15,80 sek/aktie. Antalet aktie-
ägare var vid årets slut 2603 stycken 
och av dem har de tio största ägarna 
tillsammans 61% av aktierna.

AKTIEÄGARPROGRAM

Moment Group är en aktie med ett 
aktieägarprogram för den som har 
1000 aktier eller fler. 

Tanken med aktieägarprogrammet
är att aktieägarna ska få en närmare 
inblick i de olika verksamheterna
inom koncernen.

Som medlem i aktieägarprogrammet 
får man ta del av erbjudanden från 
koncernens affärsområden samtidigt 
som man hålls uppdaterad med 
aktuell information om bolagets 
verksamhet.

Vi hade per sista december 827 
personer som har valt att ansluta sig 
till aktieägarprogrammet och för att 
anmäla sig mailar man namn, adress, 
mailadress och antal aktier till 
info@momentgroup.com.

UTDELNINGSPOLICY

Moment Group har fastställt en 
utdelningspolicy som innebär att 
utdelningen ska uppgå till lägst 30% 
av koncernens resultat efter skatt. En 
utdelning förutsätter att koncernens 
finansiella ställning är tillräcklig för 
den löpande verksamheten samtidigt 
som koncernens expansionsplaner ska 
kunna fullföljas.

Styrelsens förslag utifrån 2017 års 
utfall är, i enlighet med utdelnings-
policyn, att dela ut 0,46 sek per aktie 
(0,00 sek), vilket innebär 30% (0%) av 
koncernens resultat efter skatt.

Beslut om vinstdisposition fattas av 
Årsstämman, som hålls i Göteborg 
den 8 maj 2018.

Data per aktie 2017  2016  2015 2014 2013
 jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec 

Börskurs per bokslutsdatum, kr 18,00 20,00 24,90 12,45 12,20
Antal aktier vid periodens utgång, st 14 423 083 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 14 423 083
Marknadsvärde per bokslutsdatum, sek 259 615 494      288 461 660 359 134 767 179 567 383 175 961 612
Resultat per aktie, kr 1,53 -0,45 2,02 3,15 0,48

Eget kapital per aktie, kr 10,16 8,62 10,47 10,75 9,51

SIDA 12 Aktien SIDA 13Aktien

Ägare Antal aktier  Andel av röster och kapital

Wallblomgruppen AB ***  3 548 843  24,60%
Engströms Trä i Brynje AB***  1 349 405  9,36%
Stefan Gerhardsson*  872 708  6,05%
Krister Classon*  638 100  4,42%
Jan Löngårdh  550 000  3,81%
Thomas Peterson*  503 100  3,49%
Jan Andersson**  500 267  3,47%
Hans Lundahl  304 500  2,11%
Bo Andersson  296 966  2,06%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pensions  237 302  1,65%
Övriga ägare 5 621 892 38,98%

TOTALT 14 423 083 100,00%



2ENTERTAIN

2Entertain initierar, producerar och marknadsför musikaler, teaterföreställningar, 
shower och konserter. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister 
till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain har kontor i Stockholm, 

Göteborg, Oslo, Hamburg och Falkenberg. Se mer på www.2entertain.com. 

2Entertain driver också biljettbokningssajten Showtic.se. På Showtic.se marknadsförs 
och säljs biljetter till föreställningar som erbjuds både inom Affärsområde Live 

Entertainment och Affärsområde Venues. Se mer på www.showtic.se.

AFFÄRSOMRÅDE LIVE ENTERTAINMENT

05
LIVE ENTERTAINMENT – 2ENTERTAIN

2Entertains rörelseresultat för året uppgick till 13,5 msek (2,7 msek), vilket är 10,8 msek bättre 
än föregående år. Pro rata-omsättningen uppgick till 236,1 msek, vilket är i nivå med föregående 

år. Både gästantal och beläggning låg på en bra nivå samtidigt som produktionerna landade 
väl i marknaden och den avtalsbundna verksamheten gav ett fint resultat.  

Under året såldes fler än 700 000 
biljetter till föreställningar som The 
Book of Mormon, Phantom of The 
Opera, Soldat Fabian Bom, Tomas 
Ledin, Minns du mig, Danny och 
Peter Pan. Inom verksamhetsområde 
Corporate Entertainment har 
underhållningen på Color Lines 
kryssningsbåtar fallit väl ut under 
året samtidigt som arbetet med att 
utveckla säljavdelningen för att låsa 
fler långsiktiga kontrakt intensifieras. 
Verksamhetsområde Artist har 
under året genomfört över 500 
artistuppdrag och presenterat ett 
antal nya koncept som mottagits väl 
där Legends of Pop är ett exempel.

2Entertain utökade i början av 2018 
verksamheten genom att etablera 
sig i de tysktalande länderna och 
öppna ett kontor i Hamburg. De gick 
därmed in på Europas näst största 
musikalmarknad, med närmare 100 
miljoner invånare. 

Etableringen inleds med att 
2Entertain tar en av sina stora 
musikalsuccéer, Flashdance, vidare 
till Tyskland och skapar motsvarande 
produktion där. Musikalen kommer 
att ha premiär hösten 2018 för att 
sedan under ett halvår gå på turné till 
tio städer i Tyskland, Österrike och 
Schweiz.

Strax innanför entrén till 
västkustens populära 
nöjespark hittar man detta 
runda teaterhus med en 
salong som rymmer 524 
sittplatser.

Lisebersteatern, Göteborg

Slog upp dörrarna 1928. 
Den rymliga salongen har 
plats för 1 248 gäster under 
den magnifika stjärnhimlen 
med 1 485 stjärnor som 
föreställer himlen vid 
vårdagjämningen 1870.

China Teatern, Stockholm

Teatern som fick sitt namn 
efter Oscar II byggdes 
i början av 1900-talet. 
Totalt rymmer teatern 946 
platser.

Oscarsteatern, Stockholm

Ända sedan 1950 har 
Intiman varit teaterlokal. En 
mysig och intim teater mitt 
på Odenplan i Stockholm. 
Den välplanerade salongen 
rymmer 400 personer på 
parkett och 184 på balkong.

Intiman, Stockholm

En stor teaterscen vid vattnet 
med över 60 000 gäster 
som varje säsong skrattar 
åt nyskriven buskis och fars 
i charmig folkparksmiljö. 
Sittplatser för 1 635 gäster.

Vallarnas friluftsteater, 
Falkenberg

VÅRA TEATERARENOR

2ENTERTAIN I KORTHET

Omsättning: 470 msek (438 msek) 
Verksamhet: producerar underhållning, har 

fem teaterarenor och driver Showtic.se   
Antal sålda biljetter: 740 000 st

Antal anställda: 39 st 
(projektanställda tillkommer)

Vd: Janne Andersson

PART OF MOMENT GROUP

Affärsområdet andel av 
pro rata-omsättning

n  Live Entertainment
n  Venues
n  Event

Tsek 2017 2016

Pro rata-omsättning 236 139 235 341
Nettoomsättning 470 351 438 117
EBITDA 14 956 6 207
EBIT 13 488 2 671
Rörelsemarginal 
pro rata % 5,7% 1,1%
Rörelsemarginal, % 2,9% 0,6%

PRO RATA-OMSÄTTNING KVARTAL 
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”Etableringen i Tyskland 
och satsningen på en 
säljorganisation inom 

Corporate Entertainment 
ger oss fina möjligheter 

att växa.” 

Janne Andersson, 
Vd 2Entertain

SIDA 14 2Entertain SIDA 152Entertain



WALLMANS GROUP

Wallmans Group driver sex arenor i Norden där fem erbjuder mat- och 
showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Golden Hits 

och Hamburger Börs i Stockholm. Den sjätte arenan, Ballbreaker i Stockholm, är 
ett modernt aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering. Inom 
Wallmans Group produceras också de egna koncepten Wallmans, Golden Hits 

och The Concept. I mars 2018 öppnar de sin sjunde arena – Kungsportshuset i 
Göteborg. Läs mer på www.wallmansgroup.com.

AFFÄRSOMRÅDE VENUES 

06

WALLMANS GROUP I KORTHET

Omsättning: 323 msek (312 msek) 
Verksamhet: driver arenor för show, aktiviteter, 

mat & dryck samt producerar de egna koncepten 
Wallmans, Golden Hits och The Concept     

Antal gäster: 351 604 st
Antal anställda: 256 st

Vd: Eva Persson

PART OF MOMENT GROUP

VENUES – WALLMANS GROUP

Wallmans Groups rörelseresultat för året uppgick till 17,5 msek (4,7 msek), vilket är en 
förbättring med 12,8 msek, där 6,2 msek är hänförbart till nyförvärvet Ballbreaker. 

Omsättningen uppgick till 323,1 msek (311,8 msek). Det viktiga fjärde kvartalet visar på bra 
nivå på snittnotor, gästantal och antalet öppetdagar. Det arbete som gjorts på kostnadssidan 

kring bland annat centralisering av inköp har också givit bra effekt på lönsamheten.  

På arenorna har det under året le-
vererats mat- och showupplevelser 
som fått höga betyg från såväl gäster 
som recensenter. Nattklubben på 
Golden Hits har lockat många och 
optimeringen av arenorna har givit fin 
resultateffekt under främst det fjärde 
kvartalet. Under året har genomlys-
ningar av arenorna genomförts med 
goda resultat och med målsättningen 
att effektivisera driften och optime-
ra personalkostnaderna. Sälj- och 
marknadsavdelningen har förstärkts 
och kompletterats med ett team som 
fokuserar på att sälja in arenorna för 
olika typer av externa event. 

I november förvärvades Ballbreaker 
och därmed gick Wallmans Group in i 
ett nytt och spännande segment som 
innebär att gästen själv tar en aktiv 
del i upplevelsen tillsammans med 
kollegor, vänner och familj. 

Under våren 2018 öppnar 
Kungsportshuset i Göteborg, en 
arena som kommer att stå för 
något helt nytt inom den svenska 
nöjes- och restaurangvärlden 
genom The Concept - en dinnerclub 
med internationell karaktär och 
KPH Matbar - en restaurang med 
skandinaviska förtecken.

”Vi ska fortsätta stärka 
vår position som den 

ledande aktören när det 
handlar om att kombinera 

upplevelser med mat 
och dryck av hög klass. 
Genom att stärka och 

förädla befintliga koncept, 
möjliggör vi tillväxt med 

fokus på kvalité och 
lönsamhet.” 

Eva Persson, 
Vd Wallmans Group

På Kungsportshuset finner man KPH 
Matbar på entréplan, med plats för 
70 gäster. På plan två och tre har 
en unik festlokal skapats med plats 
för fler än 200 sittande gäster, med 
kreativ inredning och ett öppet atrium 
som skapar rymd. Kungsportshuset 
lämpar sig utmärkt för galor, fester 
och andra evenemang. 

Kungsportshuset, Göteborg

På Kungsgatan i centrala 
Stockholm hittar man detta 
nöjespalats i tre våningsplan. 
Här ryms 400 sittande gäster 
på entréplan och 180 på andra 
våningen.

Golden Hits, Stockholm

Denna historiska byggnad i 
hjärtat av Köpenhamn döljer 
en rymlig cirkusarena under 
sin imponerande kupol. Den 
pampiga byggnaden rymmer 
upp till 1 000 gäster.

Cirkusbygningen/ Wallmans, 
Köpenhamn

Bara tio minuter från centrum 
hittar man Oslos mest 
spännande festlokal. En ruff 
industrilokal med en vild fors 
som granne har förvandlats till 
en spektakulär mötesplats med 
plats för upp till 600 gäster.

Wallmans, Oslo

Många svenska stjärnor har 
fötts just här på Wallmans 
scen. idag kan 400 sittande 
middagsgäster njuta av 
fantastisk mat och dryck av 
våra stjärnor som även  
levererar en show i väldsklass.

Wallmans, Stockholm

Ett modernt aktivitetscenter på Kung-
sholmen i Stockholm med tillhörande 
mat- och dryckesservering. Anlägg-
ningen har kapacitet för 900 gäster 
varav 300 för sittande middag. Konfe-
rensmöjligheter i välutrustade lokaler 
finns för upp till 100 personer.

Ballbreaker, Stockholm

Börsen mitt i city är klassisk 
mark för såväl svenska som 
internationella storstjärnor. 
Idag samlas människor här för 
att äta och roa sig i lokaler som 
rymmer upp till 1 000 gäster.

Hamburger Börs, Stockholm

VÅRA ARENOR FÖR MAT- OCH SHOWUPPLEVELSER

OMSÄTTNING KVARTAL 
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EBIT KVARTAL

Tsek 2017 2016

Nettoomsättning 323 113 311 753
EBITDA 29 174 15 688
EBIT 17 481 4 678
Rörelsemarginal, % 5,4% 1,5%

Affärsområdet andel av 
pro rata-omsättning

n  Live Entertainment
n  Venues
n  Event

SIDA 16 SIDA 17Wallmans GroupWallmans Group



MINNESOTA COMMUNICATION 
OCH HANSEN

Moment Group förvärvade i februari 2017 Minnesota Communication och bolaget 
ingår numera i Affärsområde Event, som ett systerbolag till Hansen. Affärsområdet är 
därmed den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utveck-

lar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota 
arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor 

för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

07
AFFÄRSOMRÅDE EVENT

SIDA 18 SIDA 19EventEvent

EVENT – MINNESOTA COMMUNICATION OCH HANSEN

Rörelseresultatet för affärsområde Event uppgick till 7,5 msek vilket är 7,3 msek bättre än före-
gående år. Omsättningen ökade med 72% i jämförelse med föregående år, där Hansen står för en 

ökning med 18,3 msek och Minnesota för en förvärvad ökning om 83,8 msek. Minnesota ingår i 
koncernen från och med 1 februari och tillgodoräknat rörelseresultat uppgick till 8,2 msek. 

Minnesotas resultat är det högsta i bolagets 17-åriga historia och de ser fortsatt hög aktivitet i 
både genomföranden och försäljning. Hansen gjorde ett resultat på -0,8 msek (0,2 msek), vilket 
framför allt beror på lägre nivåer under första halvåret, medan andra halvåret och då framför 

allt fjärde kvartalet påverkas positivt av genomföranden inom bland annat Volvo Ocean Race och 
ICA 100 samtidigt som införsäljningen under hösten skapat ett bra läge inför 2018.

MINNESOTA 
COMMUNICATION
Genom åren har flera av ramav-
talskunderna, där Atea, Fastighets-
byrån och Försvarsmakten är några 
exempel, breddat uppdragen där 
Minnesota är den valda samarbets-
partnern. Detta i kombination med 
Minnesotas fokus på Brand Engage-
ment har ökat intäktsmöjligheterna. 
Projekten är mer omfattande och det 
avspeglar sig i årets resultat, vilket 
är bolagets bästa genom tiderna. En 
annan anledning till framgångarna 
är rekryteringen av ett antal nyckel-
personer, stort fokus på affärsman-
naskap och ett team av medarbetare 
med lång erfarenhet, bred kompe-
tens, stark teamkänsla och ett stort 
engagemang för både kunderna och 
bolaget.

Det fortsatta arbetet handlar om att 
behålla och utveckla befintliga kunder 
samtidigt som arbete pågår med att 

intressera nya kunder för ramavtal 
med långsiktighet. Det görs genom en 
fortsatt utveckling av medarbetarna, 
med fokus på att fortsätta höja den 
kreativa nivån och förbättra försälj-
ningsförmågan. Allt för att fortsätta 
leverera i världsklass.

HANSEN
Hansen har under 2017 genomfört 
fler än två hundra uppdrag varav 
en rad större event för bland annat 
ATEA, Atlas Copco och ICAs 100-års 
jubileumsfirande. För Volvo Cars och 
Volvo Group arbetade Hansen för 
femte gången i rad med det omfattan-
de Volvo Ocean Race-uppdraget och 
under hösten genomfördes projekten 
i Alicante, Lissabon och Kapstaden. 
Hansen har under 2017 haft stort fo-
kus på att utveckla kärnverksamheten 
för att stärka erbjudandet som en av 
Sveriges ledande eventbyråer och som 
en konsekvens har organisatoriska 
förändringar genomförts. 

Den organisation som byggts och 
finslipats under det gånga året är 
nu redo att parallellt hantera såväl 
produktion som försäljning och 
bekräftade affärer vid inledningen av 
året låg på en fin nivå.

MINNESOTA I KORTHET

Omsättning: 90 msek (75 msek) 
Verksamhet: skapar Brand Engagement genom 

möten, upplevelser och digitala lösningar 
Antal genomförda uppdrag: 143 st

Antal anställda: 25 st
Vd: Andy Pimmeshofer

HANSEN I KORTHET

Omsättning: 160 msek (142 msek) 
Verksamhet: en av marknadens mest anlitade 

aktörer inom eventbranschen 
Antal genomförda uppdrag: 220 st

Antal anställda: 45 st
Vd: Conny Lingmerth

PART OF MOMENT GROUP PART OF MOMENT GROUP

”Våra insatser för att 
leverera uppdrag i 

världsklass, bortom det 
förväntade, kommer att 
stärka Hansens position 

som en av de ledande 
eventbyråerna i Sverige.” 

Conny Lingmerth, 
Vd Hansen

”Den revolution som nu 
pågår är inte digital, 
den är social och de 

som förstår att nyttja 
möjligheterna bygger 
framtidens starkaste 

varumärken.” 

Andy Pimmeshofer, 
Vd Minnesota 

Communication 

OMSÄTTNING KVARTAL 

EBIT KVARTAL

Tsek 2017 2016

Nettoomsättning 243 798 141 967
EBITDA 7 624 432
EBIT 7 472 143
Rörelsemarginal, % 3,1% 0,1%

Affärsområdet andel av 
pro rata-omsättning

n  Live Entertainment
n  Venues
n  Event
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HÅLLBARHET

Det handlar om omsorg om verksamheten, 
medarbetarna, samhället och miljön. 
Samhällsengagemang är en naturlig del av 
arbetet inom Moment Group och ett sätt att 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. För 
att lyckas med detta krävs ett stort enga-

gemang både från oss som bolag och bland 
våra medarbetare. Här beskriver vi Moment 
Groups arbete och de hållbarhetsfrågor 
som enligt oss är de mest väsentliga utifrån 
vår verksamhet och påverkansmöjlighet.

För oss inom Moment Group handlar hållbarhet om att  
utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån affärsmässiga,  

sociala och miljömässiga aspekter. 

STRÄVAN EFTER EN STARK  
TILLVÄXT MED HÄNSYN TAGEN  

TILL MÄNNISKA OCH MILJÖ

Ett ansvarsfullt och hållbart företagande handlar om att  
förena lönsamhet, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn.

Det är viktigt för Moment Group att ta 
ansvar och bidra till att påverka både 
den egna verksamheten och vår om-
värld till det bättre. Vi är övertygade 
om att ett aktivt miljöarbete och ett 
socialt engagemang inte bara ger oss 
och våra medarbetare ett gott sam-
vete, det skapar också nya affärsmöj-
ligheter och ökar bolagets långsiktiga 
värde. Ansvarstagandet ska genomsy-
ra vår inställning, hantering av med- 
och motgångar och vår påverkan på 
både kort och lång sikt.

Våra bolag drivs med passion och 
engagemang. I bolagen vill vi alltid 
göra skillnad för våra kunder och 
skapa upplevelser bortom det förvän-
tade. Ögonblick fyllda av stolthet med 
ett tydligt syfte att bygga relationer. 
Relationer som stärker bandet mellan 
människa och människa, varumärke 
och kund, medarbetare eller partners. 
Vi skapar arenor för dialog, väcker 
lekfullhet och håller konversatio-
ner vid liv. Vi gör det genom show, 
aktiviteter, mat, möten och kom-
munikation. Målsättningen är att ha 

en berörd, nöjd och återkommande 
kundskara där upplevelsen överträffar 
förväntningarna. Vi måste uppnå ett 
högt upplevt värde för att generera 
hög kundlojalitet. Vi vill skapa mötes-
platser för alla oavsett kön, könsö-
verskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning eller ålder. 

Experiment som genomfördes under 
tidigt 2000-tal (Van Boven & Gilovich) 
visar att upplevelser ger ett högre 
välmående än ting. Vår verksamhet 
bygger på upplevelser vilket innebär 
att människan mår bättre utan att vi 
utsätter naturen för stor påfrestning 
av tillverkning. Konsumtionen av upp-
levelser driver till stor del vår kultur 
i dag med ett behov av händelser 
som berör emotionellt och som ger 
bestående minnen värda att dela med 
andra, både i verkligheten och digitalt. 
Hållbarhet är för oss är att bedriva en 
sund verksamhet med fokus inte bara 
på lönsamhet utan också på välmående 
för både människa och natur. 
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WE CARE ABOUT 
EVERY MOMENT

Our passion is to make powerful moments;  
we love the first impression, we strive to make the unexpected happen 
and we always want to exceed expectations. Every business is a stage 

where we always put guests’ need first - we walk the extra mile.

Our motto: ”The best things in life are not things.”

FNs mänskliga rättigheter 
- Artikel 27. 

”Var och en har rätt att fritt 
delta i samhällets kulturella 
liv, att njuta av konst samt 
att få ta del av vetenska-
pens framsteg och dess 
förmåner.”

Vi möjliggör deltagande i 
det kulturella livet bland 
annat genom att samla 
vårt utbud på Showtic.se 
och genom att föreställ-
ningar åker på turné och 
sätts upp i flera städer. Vi 
möjliggör även deltagande 
i det kulturella livet genom 
att samarbeta med organi-
sationer som har fokus på 
socialt ansvar, vilket går att 
läsa mer om under socialt 
ansvarstagande.



WE FIND  
NEW WAYS

We embrace creativity. It’s at our core. Innovation ca be 
anything from a brilliant new concept to a mirror, but no 

less important, improvement in how we do things.

Our motto: ”When all think alike, then no one is thinking”

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Ett ansvarsfullt och hållbart företagande innebär att vi hela tiden strävar  
efter att förbättra de insatser som görs, i alla avseenden. 

Vi har ständigt pågående samhällsin-
satser i våra affärsområden. Det är 
viktigt för oss att vara en aktiv och 
ansvarstagande samhällsaktör. Vi tror 
att vi åstadkommer utveckling och 
förbättring i samhället i samarbete 
med andra. Tillsammans kan vi nå ut 
längre och få en större genomslag-
skraft i frågor som är viktiga, inte bara 
för oss utan även för närområde och 
världen. Vi gör nytta genom att dra 
nytta av andras innovationskraft och 
förmåga att hitta nya vägar för socialt 
ansvarstagande.  

När 2Enteratin bedriver barnteater 
på Intiman och Lisebergsteatern har 
beslut tagits att ingen alkohol ska 
säljas eller serveras. Beslutet påverkar 
vinsten men är ett viktigt ställnings-
tagande för att visa att barnen hos oss 
ska kunna vistas i en miljö där fokus 
ligger på barnen och upplevelsen. 
Vi skänker biljetter till Barncancer-
fonden och har tidigare i samarbete 
med Drottning Silvias barnsjukhus 
och Astrid Lindgrens barnsjukhus 
låtit de sjuka barnen få komma och se 
föreställningar och träffa artisterna. 
Även ensamma mammor, som annars 
inte hade haft möjligheten, har fått 
uppleva exempelvis föreställningen 
Madicken med sina barn.  

2Entertain har genom Saltkråkan AB 
bland annat skänkt programbladsin-
täkter till deras välgörenhetsorganisa-

tion. Arenan Intiman gör varje år Hu-
morgåvan ihop med ROA. I år gick alla 
intäkter till Insamlingsstiftelsen Idrott 
för barn i behov - Viggo Foundation. 
Stiftelsen har som mål att möjliggöra 
för barn med neuropsykiatriska  
diagnoser att idrotta.

Hos 2Entertain i Norge bedrivs 
auditionträning gratis på skolor. 
Samarbete sker med musikskolor 
i Oslo, Göteborg och Hamburg. 
2Entertain skänker kostymer varje år 
till amatörteatergrupper och andra 
som kan ha behov. Varje år sker 
sponsring av Musikkteaterprisen og 
Musikkteaterforum i Oslo. Studion 
lånas ut gratis till grupper som 
inte har råd att hyra en egen. Barn 
från sjukhuset i Kiel bjuds in till 
generalrepetitionerna i Kiel. Under 
generalrepetitionerna i Sverige bjuds 
skolor som utbildar nya musikalartister 
in och överblivna produkter, hårfärg, 
peruker skänks bort. 

Från förställningen Soldat Fabian Bom 
skänker 2Entertain allt överskott av 
programblad till organisationen Kids 
of Uganda. Kids of Uganda är en ideell 
organisation med bas i Sverige som 
ger utsatta barn i Uganda en ljusare 
framtid. Organisationen ger inte 
bistånd i traditionell bemärkelse, utan 
fokuserar på långsiktighet och inves-
teringar i samarbete med lokalborna i 
samhället. 

2Entertain säkerställer att fler ska 
kunna uppleva våra föreställningar 
genom att ta in en tolk för syntolkning. 
2Enteratin skänker även biljetter 
till utlottning av större galor där de 
samlar pengar till behövande såsom 
till exempel Cancergala och Världens 
barn och brukar stå för en utlottning 
på Musikhjälpen där bolaget bidragit 
genom att någon får möjlighet att 
träffa en artist, skänkt gitarrer eller 
liknande.

Både 2Entertain och Wallmans Group 
bjuder in familjer med sjuka barn 
genom organisationen Min stora dag 
in till föreställningar. Min Stora Dag 
samarbetar med samtliga sjukhus i 
Sverige, för att alla mellan 4-18 år, ska 
få något att längta till, uppleva och 
minnas. Organisationen vill skapa 
goda barndomsminnen och en paus 
från det tuffa och svåra. Min Stora 
Dag fokuserar inte på forskning, 
utan på konkreta upplevelser, 
önskedrömmar och den energi de ger. 

De senaste tre åren har Minnesota  
arbetat pro bono tillsammans med 
Riksförbundet för rörelsehindrade 
barn och ungdomar (RBU). 
RBU arbetar med intressepolitisk 
påverkan i olika frågor och för ett 
rättvist samhälle där varje barn ska 
kunna uppnå sin fulla potential. 

I SAMARBETE MED VÅR OMVÄRLD

Ett ansvarsfullt och hållbart företagande förutsätter en väl fungerande  
kommunikation med alla som har intresse i och av vår verksamhet.

WE WORK  
AS A TEAM
We believe in a friendly, open and respectful  

attitude. We also believe in the strength of 
people and competencies coming together to 
achieve something great. The companies in 
our group can reach far better results to-

gether than alone.

Our motto: ”A team is not a group of people 
who work together. A team is a group of  

people who trust each other.”

INTRESSENT PÅVERKAN

Kunder, företag och  
privatpersoner

• Kundinsikt gällande värdet av upplevelser där inte tillverkning är grunden
• Leveransuppföljning med ständigt iakttagande av samhälls- och  

miljömedvetenhet
• Hjälpa kunden att genom innovation och förbättringar få möjlighet  

att vara med och välja att påverka
• Säkerhet
• Effektivitet, där så lite av jordens resurser som möjligt används

Medarbetare,  
potentiella medarbetare  

och branschen

• Företagskultur med lika behandling där mångfald är en självklarhet
• Befintlig och upplevd säkerhet i det fysiska, psykiska och sociala 
• Uppmuntran av fysisk aktivitet genom friskvårdbidrag
• En restriktiv hållning till alkohol och droger
• Högt medarbetarengagemang och egen utveckling för en solid grund 
• Rättvisa och korrekta ersättningar och anställningsvillkor utefter  

arbetsmarknadens normer

Befintliga aktieägare  
och potentiella  

investerare

• God resultatutveckling utan onödig påverkan på natur och samhälle
• Högt ansvarstagande och bra riskhantering
• Sund bolagsstyrning och utdelningspolicy
• Informationssäkerhet och transparens

Leverantörer och  
samarbetspartners

• Högt ställda krav på affärsetik
• En tydlig leverantörsstyrning
• Ständig efterfrågan på innovation och förbättringar
• Krav på god arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Myndigheter • Säkerställd efterlevnad av lagar, förordningar och regler

Vi strävar efter att vara en 
välkomnande, öppen och respektfull 
koncern. Alla medarbetare har ett 
ansvar att bidra till och leva upp till 
våra värderingar. Värderingarna  
beskriver inte bara ett förhållnings-
sätt internt utan också externt, i 
samarbete med partners och leve-
rantörer, våra kunder och samhället. 

De intressenter som Moment Groups 
hållbarhetsarbete fokuserar på har 
valts ut utifrån vilken påverkan 
intressenterna skulle kunna ha på 

Moment Groups arbete och vilken 
inflytandegrad verksamheten skulle 
kunna ha gentemot intressenterna.

Våra medarbetare är också våra 
kunder eller potentiella kunder, 
varför det är viktigt att vi lever som 
vi lär. Vi behöver dels förhålla oss 
till omvärlden och dels se oss själva 
som en viktig påverkansaktör och 
en del av andras omvärld. 

SIDA 22 SIDA 23HållbarhetHållbarhet



JÄMSTÄLLDHET

”Jämställdhet är ett mål i sig liksom en 
förutsättning för hållbar och fredlig 
utveckling. Jämställdhet uppnås när 
kvinnor och män, flickor och pojkar 
har lika rättigheter, villkor, möjligheter 

samt makt att själva forma sina liv och 
bidra till samhällets utveckling. Det 
handlar om en rättvis fördelning av 
makt, inflytande och resurser i  
samhället. Kvinnors och flickors  
generellt underordnade maktposition 
i förhållande till män och pojkar måste 
upphöra.

Alla former av våld mot kvinnor och 
flickor drabbar såväl individen som 
samhället i stort och utgör ett hinder 
för jämställdhet och utveckling. Socia-
la normer och sedvänjor som sank-
tionerar ojämställdhet och våld mot 
kvinnor och flickor måste förändras. 
Den ojämna fördelningen mellan 
kvinnor och män av det obetalda 
hem- och hushållsarbetet utgör ett 
stort hinder för kvinnors och flickors 
möjlighet att utbilda sig och delta på 
arbetsmarknaden och i samhället på 
samma villkor som pojkar och män.

Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor 
och flickor kan bidra på lika villkor 
som män och pojkar genom sina 
resurser och kunskaper. Att tillvarata 
kvinnors förmågor och initiativkraft 
är en viktig drivkraft för utveckling. 
Fattigdomen minskar och ekono-
misk produktivitet och tillväxt ökar 
när kvinnor deltar i ekonomin och 
på arbetsmarknaden, har tillgång till 
resurser och tillträde till fungerande 
marknader.”

Genom att: 
• Göra vår röst hörd och påtala 

sexistiskt språk och beteende
• Dela positiva berättelser som vi-

sar på jämställdhet mellan könen 
och motarbetar stereotyper

• Öppet tala om problemet med 
olika lön för samma jobb

RBU arbetar mycket med den högak-
tuella frågan om LSS, att svårt sjuka 
barn och deras familjer ska få den 
hjälp de behöver i vardagen. Moment 
Group ser det som självklart att alla 
barn i samhället ska ha samma villkor 
och möjligheter. Minnesotas samar-
bete med RBU handlar om ett långsik-
tigt engagemang där bolaget i första 
skedet hjälpt till att tydliggöra 
och förstärka varumärket i syfte 
att attrahera fler medlemmar och 
partners. Initialt hjälpte Minnesota 
till med en varumärkesplattform, ny 
grafisk profil samt stöd vid enskilda 
events, exempelvis RBU-dagen då 
medlemmar samlas från hela landet 
årligen. I RBUs rekryteringskampan-
jen för fler medlemmar och partners 
har Minnesota arbetat fram bland 
annat en minipodd, vinjett, testimo-
nials, utformning av utskick, annons, 
redaktionellt innehåll i reportage 
och broschyrmaterial till landets alla 
habiliteringar.

Wallmans Group stöttar Rosa Bandet 
både i Oslo och Köpenhamn genom 
att bidra med presentkort. Arenan i 
Köpenhamn arbetar även med Min 
Stora Dag och Hjerteforeningen 
genom bidrag med presentkort. 

Wallmans Group stöttar Barncancer-
fonden genom att cykla med i Ride of 
Hope och presentkort. 

På Valborg 2017 under Wallmans  
goes Gay genomfördes en auktion 
där pengar samlades in till Regnbågs-
fonden, en insamling till Tjetjeniens 
utsatta HBTQ-personer. På Golden 
Hits såldes Pride-drinken ”Absolut 
Rescued Lycklig” där viss del av priset 
skänktes till Regnbågsfonden. 
Wallmans Stockholm sponsrade även 
Stockholm Prides insamling genom 
att ställa upp med show. 

Veldedighetsgallaen Sammen for Syria 
samlar in pengar till Norsk Flyktning-
hjelp som i sin tur hjälper syriska barn 
att få tillgång till skola och utbildning. 
Galan genomfördes 2017 tillsammans 
med Bjørknes Høyskole och Wallmans 
Oslo.

Hamburger Börs genomförde under 
året en välgörenhetsgala, auktion 
och insamling, med Zelmerlöw & 
Björkman Foundation. Zelmerlöw & 
Björkman Foundation arbetar för att 
åstadkomma en förändring för barn 
och ungdomar som annars skulle varit 
dömda till ett liv i extrem fattigdom 

utan framtidsutsikter. Zelmerlöw & 
Björkman Foundation vill hjälpa till 
att utbilda barn och ungdomar till 
ansvarstagande individer som väljer 
att ge tillbaka till samhället. Visionen 
är att alla barn och ungdomar ska få 
tillfälle att upptäcka och utveckla sina 
talanger så att de kan bidra till sin 
egen och sitt samhälles framtid.

Right To Play är en religiös och politiskt 
obunden global organisation som 
använder lekens och idrottens kraft 
för att utbilda och stärka behövande 
barn och unga. I Norge arrangerar 
C.I.A Event en stor golfturnering, 
Right To Play Invitational, för och med 
medlemmar i VIC Network. År 2017 
samlades pengar in till Right To Play 
och fattiga barn i Gaza. Wallmans Oslo 
var med under turneringen och dagen 
avslutades med en stor bankett på 
Wallmans Oslo.

Wallmans Köpenhamn har “Din store 
dag” där det bjuds in personer som 
själva har det svårt eller som är frivil-
liga eldsjälar och som gör en signifi-
kant skillnad för många människor i 
närområdet. 
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WE ARE  
HERE TO WIN

The urge to win makes us strive harder than usual to reach the  
set targets and goals. To be better than our competitors at  

understandning our customers and markets - that’s the  
key to our continued success.

Our motto: ”Winning is only half of it. Having fun is the other half.”

Hållbarhetsfrågorna är komplexa och måste arbetas med 
långsiktigt och genom nedbrytning.

Moment Group följer principerna i 
FNs Global Compact, FNs allmänna 
förklaring om de mänskliga rättig-
heterna, ILOs kärnkonventioner för 
mänskliga rättigheter i arbetslivet 
(1998) samt OECD:s konvention mot 
mutor. Moment Group har ambitionen 
att följa principerna i Svensk Kod för 
Bolagsstyrning, inklusive de jämställd-
hetsprinciper som beskrivs där.  

Gällande mångfald inom bland annat 
kön, bakgrund och ålder finns  
arbete kvar att göra. Det är angeläget 
att fortsatt arbeta aktivt i frågan  
med ambition att successivt styra mot 
att uppnå en jämn könsfördelning.

Lagstiftningarna och regelverken i 
Norden är omfattande och likvärdiga 
så upplevelsebranschen bör ur ett 

hållbarhetsperspektiv ha relativt låg 
riskklassning. 

Vi hjälper till att uppnå FNs globala 
mål för hållbar utveckling att avskaffa 
extrem fattigdom, att minska ojäm-
likheter och orättvisor i världen, att 
främja fred och rättvisa och att lösa 
klimatkrisen genom att fokusera på 
tre av de globala målen. 



Vårt miljömässiga ansvar består av ett 
kontinuerligt arbete inom alla våra 
affärsområden. Det innebär att vi på 
våra arenor, kontor och i allt övrigt 
ska arbeta för att minimera negativ 
miljöpåverkan. Vår ambition är att, så 
långt det är möjligt, aktivt arbeta för 
att välja hållbara alternativ i alla var-
dagliga beslut. Många av våra kunder 
ställer krav på hög miljömedvetenhet 
vilket vi i de delar vi själva kan påverka 
efterlever. 

Våra restaurangkök har under flera år 
arbetat med att producera så mycket 
som möjligt själva. Det minskar onö-
diga transporter och användningen av 
hel- och halvfabrikat. Buteljerat vatten 
byts ut mot eget renat vatten där så 
är möjligt. Vid val av textilier i dukar 
eftersträvar vi minskad hantering av 
tvätt. Glödlampor och gamla armatu-
rer byts succesivt ut mot energisnåla 
LED-alternativ. El- och kylrevideringar 
genomförs på våra arenor. 

Genom styrda inköpsrutiner får vi 
större möjlighet att påverka på ett 
mer effektivt sätt. Inköpsrutinerna 
gör det möjligt för oss att med större 
kraft ha inflytande över våra leveran-
törsled.

MILJÖMEDVETENHET

Ett ansvarsfullt och hållbart företagande innebär att vi ser vår del i,  
och påverkan på, miljön och det jordklot vi lever på.  

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH  
EKONOMISK TILLVÄXT 

”Mer än hälften av världens arbetsta-
gare befinner sig i osäkra anställningar, 
ofta instängda i en ond cirkel av låg-
produktiva yrken med dålig lön och 
begränsad tillgång till både utbildning 
och socialförsäkringar. Detta gäller i 

högre utsträckning kvinnor än män. 
Under de kommande 20 åren väntas 
dessutom den globala arbetskraften 
öka med 800 miljoner människor, 
vilket kräver stora ansträngningar 
för att skapa nya jobb. Att främja 
makroekonomisk stabilitet och gott 
investeringsklimat, sysselsättning och 
anständiga arbetsvillkor är viktiga 
faktorer för hållbar utveckling.

Goda förutsättningar för privat före-
tagande och entreprenörskap är en av 
grundpelarna för en tillväxt som hela 
samhället deltar i, och för att målet 
om utrotning av extrem fattigdom år 
2030 ska kunna bli verklighet. För att 
företagen till fullo ska kunna utveckla 
sin potential är tillgång till nationella, 
regionala och globala marknader  
avgörande. Dessa faktorer är också 
viktiga för utländska investeringar, 
som kan ge ett viktigt bidrag till syssel- 
sättning, innovation, teknologiöverfö-
ring och produktiv kapacitet.

Främjande av anständiga arbetsvillkor 
bör bedrivas parallellt med att utvidga 
tillgången till grundläggande sociala 
förmåner. Sociala trygghetssystem 
främjar trygga individer, minskar  
risken att barn exploateras, stabiliserar 
ekonomin vid kriser och underlättar 
mobiliteten på arbetsmarknaden.”

Genom att: 
• endast handla, i de fall vi kan  

påverka, från företag som  
behandlar sina anställda rättvist

• se vårt ansvar som arbetsgivare 
och använda inkluderande policys 
på arbetsplatsen som främjar 
mångfald

• göra vår röst hörd när vi bevittnar 
orättvisor på arbetsplatsen

• främja och skapa jobb som  
uppmanar människor att ta till 
vara på lokala möjligheter som 
gynnar det lokala samhället

HÅLLBAR KONSUMTION OCH  
PRODUKTION

”Omställning till en hållbar konsum-
tion och produktion av varor och 
tjänster är en nödvändighet för att 
minska negativ påverkan på klimat 
och miljö samt människors hälsa.  
Särskilt utvecklingsländer påverkas i 
hög grad av klimatförändringar och 
annan miljöpåverkan vilket innebär 
ökad fattigdom och minskad välfärd.

En hållbar konsumtion och produk-
tion innebär en effektiv användning av 
resurser, hänsyn till ekosystemtjänster 
som är nödvändiga för försörjningen 
samt minskad påverkan från farliga 
kemikalier. Detta innebär inte bara 
miljöfördelar utan även sociala och 
ekonomiska fördelar såsom ökad kon-
kurrenskraft, näringslivsutveckling på 
en global marknad, ökad sysselsätt-
ning och förbättrad hälsa och därmed 
minskad fattigdom. 

Hållbara konsumtions- och produk-
tionsmönster är därför även en förut-
sättning för att ställa om till en grön 
ekonomi och för en hållbar utveckling.

Hållbar konsumtion och produktion är 
en tvärgående fråga som kompletterar 
andra mål. Omställningen till hållbara 
konsumtions- och produktions- 
mönster kräver en rad verktyg och 
åtgärder, på olika nivåer, genomförda 
av olika aktörer. Utbildning är en 
viktig hörnsten. Genom utbildning 
kan människor förvärva värderingar, 
kunskaper och färdigheter som  
möjliggör för dem att bidra till en 

hållbar utveckling. En annan hörnsten 
är information. Tydlig och lättillgänglig 
information i form av bland annat  
miljömärkning, konsumentupplys-
ningstjänster, produktinformation i 
butiker samt webbaserad information 
etc. möjliggör för konsumenter och 
andra aktörer att göra ansvarsfulla 
och hållbara val av produkter och 
tjänster och att ställa om till mer  
hållbara livsstilar.”

Genom att: 
• reducera, återanvända och  

återvinna
• endast laga den mängd mat vi tror 

att våra gäster äter
• frysa färska råvaror och rester vid 

behov
• hjälpa till att ändra trenden  

genom att köpa råvaror som 
annars går till spillo för att dess 
form, färg eller utseende inte ser 
rätt ut

• kompostera
• sträva efter att vara en smart 

konsument
• stödja företag och arbetsplatser 

som tänker och arbetar hållbart
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STYRNING FÖR VÄRDESKAPANDE

Det övergripande målet är att öka 
värdet för aktieägarna och på så sätt 
möta de krav ägarna har på investe-
rat kapital. De centrala externa och 
interna styrinstrumenten för Moment 
Group är den svenska aktiebolagsla-
gen, Nasdaq Stockholms regelverk för 
emittenter, Svensk kod för bolags-
styrning (Koden), den av stämman 

fastställda bolagsordningen, styrel-
sens arbetsordning, instruktioner för 
styrelsens utskott, Vd-instruktionen 
inklusive instruktion för ekonomisk 
rapportering samt policyer som fast-
ställs av styrelsen. Moment Groups 
styrelse är ansvarig för Bolagets 
angelägenheter. Vd ansvarar för att 
den löpande förvaltningen av Bolaget 

sker enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. Vidare sammanställer 
Vd, i dialog med styrelsens ordföran-
de, dagordning för styrelsemötena 
och ansvarar i övrigt för att ta fram 
informations- och beslutsunderlag till 
styrelsen.

AKTIEÄGARE

1    Moment Group är noterat på 
First North sedan 2 januari 2006. 
Aktiekapitalet i Moment Group 

AB uppgick vid årets slut till  
7 211 541 kr fördelat på 14 423 083  
aktier. Det finns ett aktieslag och 
samtliga aktier äger lika rätt till andel 
i Bolagets tillgångar och vinst. Den 
största ägaren är Lesley Invest/
Wallblomgruppen och Bo Wallblom 
som äger 24,6% av aktierna. Den näst 
största ägaren är Engströms Trä i 
Brynje som äger 9,36%. Övriga aktier 
ägdes per den 31 december 2017 av 
2 603 fysiska och juridiska personer. 
Ingen av dessa aktieägare ägde, per 
den 31 december 2017, direkt eller in-

direkt, mer än 10 procent av aktierna 
i Bolaget. Vid omröstning på bolags-
stämma berättigar varje aktie till en 
röst och varje röstberättigad kan rösta 
för fulla antalet företrädda aktier. 
Totalt finns det 14 423 083 aktier i Bo-
laget, vilket är likvärdigt med antalet 
röster. Per 31 december 2017 fanns ett 
bemyndigande från årsstämman till 
styrelsen att intill nästa årsstämma, 
vid ett eller flera tillfällen, besluta 
om nyemission av aktier i Bolaget. 
Aktierna ska emitteras med eller utan 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare 
och högst med 15 procent av bolagets 
aktiekapital och totala röstetal.

UTDELNINGSPOLICY

Moment Group har fastställt en 
utdelningspolicy som innebär att 
utdelningen ska uppgå till lägst 30% 
av koncernens resultat efter skatt. En 
utdelning förutsätter att koncernens 
finansiella ställning är tillräcklig för 
den löpande verksamheten samtidigt 
som koncernens expansionsplaner ska 
kunna fullföljas.
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STYRELSE

VD/KONCERNCHEF

KONCERNLEDNING

OPERATIV VERKSAMHET

6
REVISIONSUTSKOTT

7
ERSÄTTNINGSUTSKOTT

REVISORVALBEREDNING

8
INTERNKONTROLL

9

STYRNINGSSTRUKTUR I MOMENT GROUP

SIDA 28 SIDA 29BolagsstyrningBolagsstyrning

Moment Group AB är ett publikt aktiebolag och till grund för styrningen 
av bolaget ligger både externa och interna regelverk. I syfte att fastställa 

riktlinjer för bolagets drift har styrelsen utarbetat och fastslagit 
policydokument. I dessa lämnas en vägledning för organisationen och 

medarbetarna baserad på de grundläggande värderingar och principer 
som ska prägla verksamhet och uppförande. Moment Group tillämpar 

Svensk kod för bolagsstyrning (koden).



VALBEREDNING

2 Reglerna för Moment Groups 
valberedning beslutades vid 
extra årsstämma den 15 decem-

ber 2017. Valberedningen ska bestå av 
fyra ledamöter, varav en ska utses till 
ordförande. De tre enligt Euroclear 
Swedens ägarförteckning röstmäs-
sigt största aktieägarna utser var 
sin ledamot i valberedningen varvid 
ägarförhållandena avser tidpunkten 
den 31 augusti. Om någon av de tre 
största aktieägarna avstår sin rätt att 
utse ledamot till valberedningen ska 
nästa aktieägare i storlek beredas 
tillfälle att utse ledamot till valbe-
redningen. Om en ledamot lämnar 
valberedningen i förtid, ska en ny 
ledamot om möjligt utses av samma 
aktieägare. Om nämnda aktieägarna 
avstår sin rätt att utse ledamot till 
valberedningen ska nästa aktieägare i 
storlek, som inte redan har utsett en 
ledamot till valberedningen, beredas 
tillfälle att utse ledamot till valbered-
ningen. Förutom de av de tre största 
aktieägarna utsedda ledamöterna ska 
Moment Groups styrelseordförande 
vara ledamot i valberedningen.
Vid förändring av ägarförhållandena 
per utgången av det fjärde kvartalet 
ska valberedningens sammansättning, 
om möjligt och om så anses erforder-
ligt, anpassas till de nya ägarförhål-
landena. Styrelsens ordförande ska 
före den 30 september kalla till möte i 
valberedningen.

VALBEREDNINGEN SKA INFÖR  
STÄMMA 2018 LÄMNA FÖRSLAG PÅ:

• stämmoordförande
• styrelseordförande och övriga 

ledamöter i styrelsen samt arvode 
och annan ersättning för styrel-
seuppdrag till var och en av sty-
relseledamöterna. Inget arvode 
ska utgå till styrelseledamot som 
uppbär lön i koncernen.

• val och arvodering av revisor
• princip för utseende av valbered-

ning samt på valberednings sätt 
att arbeta

VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningens sammansättning of-
fentliggjordes den 5 oktober 2017 och 
bestod av representanter från de fyra 
största ägarna, i enlighet med tidigare 
instruktion för valberedning (Krister 
Classon avstod): Bo Wallblom, Kenne-
th Engström, Stefan Gerhardsson och 
Bo Andersson som företräder Thomas 
Pettersson. Ingen ersättning utgår 
från Moment Group till ledamöterna 
i valberedningen för deras arbete och 
ledamöterna har konstaterat att det 
inte föreligger intressekonflikter som 
påverkar deras uppdrag. 

På extra bolagsstämma 15 december 
2017 beslutade stämman att valbered-
ningen ska ha fyra ledamöter, varav 
en ska utses till ordförande. De tre 
röstmässigt största aktieägarna utser 
var sin ledamot i valberedningen, 
varvid ägandeförhållandena avser tid-
punkten den 31 augusti. Förutom de 
av de tre största aktieägarna utsedda 
ledamöterna ska Moment Groups 
styrelseordförande vara ledamot i 
valberedningen. Stämman antog även 
föreslagna instruktioner för valbered-
ningen. Ny sammansättning offent-
liggjordes den 18 december 2017 och 
utgjordes av Bo Wallblom, Kenneth 
Engström, Stefan Gerhardsson och 
Jan Friedman.

Del av året har valberedningens  
sammansättning inneburit en av-
vikelse mot Kodens bestämmelse 
2.3 avseende att person från bolags-
ledningen inte ska vara ledamot av 
valberedningen, då Janne Andersson 
var ledamot i valberedningen under 
tiden 5 oktober – 17 december. De 
ändrade reglerna för valberedningens 
utseende som antogs på extra  
bolagsstämma 15 december 2017  
innebär att ingen avvikelse mot  
Kodens bestämmelse 2.3 kvarstår.

Ordförande i Moment Groups styrel-
se, Jan Friedman, har före det att han 
valdes in som ledamot i valberedning-
en, varit adjungerad i valberedningens 

möten samt informerat om Moment 
Groups verksamhet, styrelsearbete 
och fokusområden. Valberedningen 
har även tagit del av resultatet av den 
styrelseutvärdering som gjordes för 
2016. Därtill har revisionsutskottets 
ordförande, Emil Ahlberg, informerat 
valberedningen om utvärderingen av 
revisionsarbetet, samt avgett revi-
sionsutskottets rekommendation. 
Valberedningen anser att mångfald 
vid sammansättning av styrelsen i en-
lighet med reglerna i Svensk kod för 
bolagsstyrning är en viktig aspekt och 
valberedningen anser sig ha tagit hän-
syn till behovet av en väl fungerande 
styrelsesammansättning avseende 
erfarenhet och kompetens. Föresla-
gen styrelse till extra bolagsstämma 15 
december 2017 bestod av sex perso-
ner samt en suppleant, varav sex män 
och en kvinna. Gällande mångfald 
inom bland annat kön, nationalitet 
och ålder finns arbete kvar att göra. 
Valberedningen ser det som angeläget 
att fortsatt arbeta aktivt i frågan med 
ambition att successivt styra mot att 
uppnå en jämn könsfördelning. 
Med beaktande av ovanstående har 
valberedningen fått ett bra underlag 
för att bedöma om styrelsens sam-
mansättning är tillfredsställande, om 
behovet av kompetens, bredd och 
erfarenhet i styrelsen är tillgodosett 
samt att lämna förslag om revision av 
Bolaget. Aktieägare har haft möjlighet 
att lämna förslag och synpunkter av-
seende valberedningens arbete inför 
årsstämman 2018. Valberedningens 
förslag inför årsstämman 2018 fram-
går av kallelsen till årsstämman samt 
på Bolagets hemsida,  
www.momentgroup.com. Vidare 
information om valberedningens 
arbete presenteras i valberedningens 
redogörelse inför stämman 2018.

ÅRSSTÄMMA

3 Bolagsstämman är Moment 
Groups högsta beslutande 
organ. Den bolagsstämma som 

hålls inom sex  månader efter ut-
gången av räkenskapsåret och som 
fastställer resultat- och balansräkning 
kallas årsstämma. Moment Groups 
årsstämma äger normalt rum i Gö-
teborgsområdet. Utöver beslut om 
fastställande av resultat och balans-
räkning, fattar årsstämman bland 
annat även beslut om disposition av 
resultatet, sammansättning av Mo-
ment Groups styrelse, styrelsearvo-
den, riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare samt val 
av extern revisor. Kallelse till bolags-
stämma sker genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar samt 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
Bolagets hemsida,  
www.momentgroup.com. Genom 
annonsering i Dagens Industri sker 
upplysning om att kallelse har skett. 
Aktieägare som är införda i aktiebo-
ken fem vardagar före en stämma och 
som har anmält sitt deltagande i viss 
ordning till Moment Group har rätt 

att delta vid stämman, personligen 
eller genom ombud och vid stämman 
rösta för eller emot framlagda förslag 
samt ställa frågor till styrelsen och Vd. 
Beslut vid årsstämman fattas normalt 
med enkel majoritet. För vissa beslut, 
såsom exempelvis ändring av bolags-
ordningen, krävs dock beslut av en 
kvalificerad majoritet. 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2017 

Extra bolagsstämma ägde rum freda-
gen den 10 februari 2017, på Scandic 
Hotell Opalen i Göteborg. Förutom 
aktieägare närvarade Moment Groups 
styrelse, revisor och ett antal inbjudna 
gäster. Protokoll från årsstämman och 
därtill anknutna dokument återfinns 
på Moment Groups hemsida,  
www.momentgroup.com.

ÅRSSTÄMMA 2017 

Årsstämman 2017 ägde rum torsdagen 
den 11 maj 2017, på Lisebergsteatern 

i Göteborg. Förutom aktieägare 
närvarade Moment Groups styrelse, 
revisor och ett antal inbjudna gäster. 
Protokoll från årsstämman och därtill 
anknutna dokument återfinns på  
Moment Groups hemsida,  
www.momentgroup.com 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2017 

Extra bolagsstämma ägde rum freda-
gen den 15 december 2017, på Scandic 
Hotell Opalen i Göteborg. Förutom 
aktieägare närvarade Moment Groups 
styrelse, revisor och ett antal inbjudna 
gäster. Protokoll från årsstämman och 
därtill anknutna dokument återfinns 
på Moment Groups hemsida,  
www.momentgroup.com 

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämma 2018 kommer att hållas 
tisdagen den 8 maj i Göteborg. För 
mer information hänvisas till kallelsen 
och Bolagets hemsida.

REVISOR

4 Enligt bolagsordningen ska 
årsstämman utse minst en 
extern revisor. Revisionsbolaget 

Ernst & Young AB valdes till revisor på 
årsstämman 2017 för en mandatperiod 
om ett år. Ernst & Young AB 
har således reviderat Bolagets 

räkenskaper för 2017 och auktoriserad 
revisor Staffan Landén har varit 
huvudansvarig revisor. Revisorerna 
har deltagit vid ett styrelsemöte för 
att redogöra för Ernst & Young ABs 
revisionsprocess i Moment Group. 
Vid styrelsemötet gavs styrelsens 

ledamöter möjlighet att ställa frågor 
utan ledningens närvaro. Därutöver 
har revisorerna deltagit vid samtliga 
möten i styrelsens revisionsutskott 
i de fall de ej enbart avhandlat 
delårsrapporter.
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STYRELSE OCH UTSKOTT

5 Styrelsens ansvar är att fastställa 
Bolagets övergripande mål och 
strategi. Till styrelsens uppgifter 

hör därutöver bland annat att

• tillsätta, utvärdera och vid behov 
entlediga Vd samt godkänna Vd:s 
uppdrag utanför Bolaget;

• fastställa erforderliga riktlinjer för 
Bolagets uppträdande i samhället 
i syfte att säkerställa dess långsik-
tigt värdeskapande förmåga;

• se till att det finns ändamålsenliga 
system för uppföljning och kon-
troll av Bolagets verksamhet och 
de risker för Bolaget som dess 
verksamhet är förknippad med;

• se till att det finns en tillfredsstäl-
lande kontroll av Bolagets efter-
levnad av lagar och andra regler 
som gäller för Bolagets verksam-
het samt Bolagets efterlevnad av 
interna regler;

• säkerställa att Bolagets informa-
tionsgivning präglas av öppenhet 
samt är korrekt, relevant och 
tillförlitlig.

Moment Groups styrelse ska enligt 
bolagsordningen bestå av mellan tre 
och åtta stämmovalda ledamöter. I 
övrigt finns ingen reglering i bolags-
ordningen avseende tillsättande eller 
entledigande av styrelseledamöter. 
Nuvarande styrelse består av sex 
stämmovalda styrelseledamöter varav 
en är kvinna. Vd är föredragande 
vid styrelsens möten och Bolagets 
kommunikationschef är styrelsens 
sekreterare. Utöver de stämmovalda 
styrelseledamöterna består styrelsen 
av en suppleant. Styrelsen har sam-
mantaget lång och gedigen erfarenhet 
av Moment Group, upplevelseindu-
strin, affärsutveckling, IT, corporate 
finance, bolagsstyrning, hållbarhets-
arbete och näringsliv. 

Styrelsens sammansättning innebär 
en avvikelse mot Kodens bestäm-
melse 4.2 avseende suppleanter till 
bolagsstämmovalda styrelseleda-
möter, då bolagsstämman den 8 maj 
2017 valde Carl-Henric Wallblom till 
styrelsesuppleant. Motiveringen till 
denna avvikelse är att underlätta ett 
kommande generationsskifte hos en 
större aktieägare.

STYRELSENS BEROENDESTÄLLNING 

Fem av styrelsens ledamöter, Jan 
Friedman, Mats Wedin, Eva Hamil-
ton, Emil Ahlberg och Leif Nilsson 
är oberoende i förhållande till såväl 
Moment Group och dess ledning som 
till de större aktieägarna. Bo Wallblom 
och suppleant  Carl-Henric Wallblom 
är oberoende i förhållande till Mo-
ment Group och dess ledning men 
inte i förhållande till större aktieägare, 
eftersom de är styrelseledamöter i 
Wallblomgruppen AB. 

STYRELSENS ARBETE

Styrelsens övergripande uppgift är 
att fastställa Bolagets övergripande 
mål och strategi. De centrala frågor-
na för styrelsen rör strategiarbete, 
uppföljning och kontroll av Bolagets 
verksamhet och risker, värdeskapande 
och kontroll av Bolagets efterlevnad 
av externa och interna regler. Så-
vitt avser uppföljning och kontroll 
av Bolagets risker är detta närmare 
beskrivet i avsnitt ”Interkontroll och 
riskhantering” på sidan 35. Styrelsens 
uppföljning av Bolagets efterlevnad 
av interna och externa regler ut-
förs bland annat genom utövning av 
intern kontroll i bolaget samt den 
riskbaserade granskning som den 
externa revisorn utför. Styrelsearbetet 
leds av styrelseordförande. Arbetet 
regleras av den arbetsordning som 
styrelsen fastställer varje år och av 
gällande lagar och regler. Styrelsen 
beslutar årligen om instruktioner för 
Vd samt andra policydokument som 
vägleder medarbetare inom Moment 
Group. Nuvarande arbetsordning och 
instruktioner, behandlades och fast-
ställdes på styrelsemötet den 29 sep-
tember 2017. Under 2017 har styrelsen 
sammanträtt elva gånger.

JÄV

Moment Groups styrelse har beslutat 
att styrelseledamot eller Vd inte får 
handlägga frågor rörande avtal mellan 
sig själv och Bolaget eller frågor mel-
lan Bolaget och tredje man, om denne 
i frågan har ett väsentligt intresse som 
kan strida mot Bolagets.

UTVÄRDERING AV STYRELSEN

Styrelsen utvärderas varje år i syf-
te att dels utveckla styrelsearbetet, 
dels skapa ett underlag för valbered-
ningens utvärdering av styrelsens 
sammansättning. Utvärderingen av 
styrelsen under 2017 skedde genom 
att ledamöterna svarade på en enkät 
som sedan sammanställdes till en 
rapport som tillställts styrelsen. Av 
styrelsens utvärdering framgick att 
styrelsearbetet har fungerat bra och 
att synpunkter från utvärderingen 
avseende 2016 har beaktats men att 
det finns utrymme för vissa ytterliga-
re förbättringar. Utvärderingen visade 
vidare att styrelsen är en välkompo-
nerad grupp med stort engagemang 
samt att ledamöterna tillför bred 
kompetens och har lång erfarenhet 
från olika områden som är relevanta 
för Moment Groups verksamhet.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Valberedningen lägger fram förslag 
för beslut på årsstämman rörande 
styrelsearvoden. Årsstämman 2017  
beslutade i enlighet med valbered-
ningens förslag om arvode. Informa-
tion om styrelsearvode för 2017 finns 
i not 3 för koncernen, se sidan 51. 
Valberedningens förslag till ersättning 
inför årsstämman 2018 framgår av 
kallelsen till årsstämman.

I juni 2017 inrättades revisionsutskot-
tet och på extra bolagsstämma beslu-
tades i enlighet med valberedningens 
förslag om arvode för utskottet som 
utgått för hela styrelseåret 2017/2018.

STYRELSENS UTSKOTT

Moment Groups styrelsen har två or-
dinarie utskott: revisionsutskottet och  
ersättningsutskottet. Arbetet som be-
drivs i utskotten rapporteras löpande 
till styrelsen. Utskotten ska ses som 
arbetsutskott till styrelsen och övertar 
inte det ansvar som åligger styrelsen 
som helhet.

REVISIONSUTSKOTTET

6Revisionsutskottet har till upp-
gift att övervaka dels Bolagets 
redovisning och rapportering 

av finansiell information, dels effek-
tivitet i Bolagets interna kontroll, ut-
värdering av behov av internrevision, 
riskhantering samt regelefterlevnad. 
Vidare åligger det revisionsutskottet 
att hålla sig underrättad om 

revisionen av Moment Group AB 
samt att granska och övervaka 
revisionens opartiskhet och själv-
ständighet. Revisionsutskottet bistår 
valberedningen vid upprättande av 
förslag till årsstämmans beslut om 
revisorsval. Under 2017 har revi-
sionsutskottet genomfört en utvär-
dering av revisionen av Bolaget som 

syftat till att lämna en rekommenda-
tion om revisor till valberedningen. 
Revisionsutskottet har under 2017 
bestått av Emil Ahlberg (ordförande) 
och Jan Friedman. Bolagets CFO är 
föredragande och Vd är adjungerad 
mötena.

ERSÄTTNINGSUTSKOTTET

7Ersättningsutskottet ansvarar 
för att bereda och utvärde-
ra frågor om ersättning och 

andra anställningsvillkor för Moment 
Groups ledningsgrupp, varmed avses 
bland annat lönestruktur, pensions-
planer, incitamentsprogram och 

andra anställningsvillkor. Utskot-
tet ska också följa och utvärdera 
pågående och under året avslutade 
program för rörliga ersättningar för 
koncernledningen samt följa och 
utvärdera tillämpningen av riktlinjer 
för ersättningar till ledande 

befattningshavare och ersättnings-
strukturer och ersättningsnivåer i 
Bolaget. Ersättningsutskottet har 
under 2017 bestått av Jan Friedman 
(ordförande), Mats Wedin och Emil 
Ahlberg. Bolagets Vd är föredragan-
de.
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INTERNKONTROLL OCH RISKHANTERING

8 Detta avsnitt har upprättats i 
enlighet med Koden och årsre-
dovisningslagen och beskriver 

Bolagets interna kontroll och risk-
hantering avseende den finansiel-
la rapporteringen. Syftet är att ge 
aktieägare och övriga intressenter 
en förståelse för hur den interna 
kontrollen över finansiell rapportering 
är organiserad i Bolaget.

Styrelsen ansvarar för att Moment 
Group har god intern kontroll och 
rutiner som säkerställer att fastställ-
da principer för finansiell rappor-
tering och intern kontroll efterlevs. 
Styrelsen ansvarar också för att den 
finansiella rapporteringen följer 
aktiebolagslagen, tillämpliga redovis-
ningsstandarder och övriga krav som 
ställs på börsnoterade bolag. Styrel-
sen har det övergripande ansvaret för 
Moment Groups interna kontroll. Vd 
har det löpande ansvaret för att intern 
styrning och kontroll upprätthålls. Det 
övergripande syftet med den interna 
kontrollen är att säkerställa att Mo-
ment Groups finansiella rapportering 
upprättas i enlighet med lag, till-
lämpliga redovisningsstandarder och 
övriga krav på noterade bolag samt att 
skydda Moment Groups tillgångar.

Moment Groups arbete med intern 
kontroll har sin grund i det ramverk 
för intern styrning och kontroll som 
är framtaget av Committee of Spons-
oring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO). 

Detta ramverk har fem  
grundläggande komponenter: 

1. Kontrollmiljö,
2. Riskbedömning, 
3. Kontrollaktiviteter,
4. Information/kommunikation och
5. Uppföljning och förbättring.

1. KONTROLLMILJÖ

God kontrollmiljö utgör grunden 
för effektivitet i ett bolags interna 
kontrollsystem. Den bygger på en 
organisation där det finns tydliga be-
slutsvägar och där befogenheter och 

ansvar har fördelats genom styrande 
dokument samt en företagskultur med 
gemensamma värderingar. Dessutom 
påverkas kontrollmiljön av ledningens 
såväl som den enskilda medarbetarens 
agerande utifrån dessa värderingar. I 
styrelsens arbetsordning och instruk-
tionen till Vd säkerställs en tydlig roll- 
och ansvarsfördelning, som syftar till 
en effektiv kontroll och hantering av 
verksamhetens risker. Styrelsen har 
också fastlagt ett antal grundläggande 
policyer och styrdokument som har 
betydelse för upprätthållandet av en 
effektiv kontroll, till exempel delega-
tionsordning, policy för riskhantering, 
finanspolicy, hållbarhetspolicy, code 
of conduct och kommunikationspo-
licy. Därutöver har ledningen fastlagt 
riktlinjer för finansiell rapportering, 
riktlinjer för HR och riktlinjer för att 
förebygga och upptäcka oegentlighe-
ter.

2. RISKBEDÖMNING

Revisionsutskottet ansvarar för att 
väsentliga risker för fel i den finan-
siella rapporteringen identifieras och 
hanteras. Inom Moment Group förs 
en kontinuerlig dialog med respektive 
verksamhetsbolag för att säkerställa 
en god internkontroll och medvetan-
degöra verksamhetens risker. För en 
beskrivning av koncernens risker och 
riskhantering, se avsnitt ”Risker och 
riskhantering” på sidorna 56-57.

3. KONTROLLAKTIVITETER

Styrelsen bedömer att det finns en 
god förståelse bland medarbetarna 
för behovet av god kontroll över den 
finansiella rapporteringen. Moment 
Groups interna kontrollstruktur 
baseras på fastställda policyer och 
riktlinjer. Moment Groups struktur 
för intern kontroll tar utgångspunkt 
i koncernens affärskritiska processer 
i vilka kontrollaktiviteter har imple-
menterats baserat på den bedömda 
risken för fel. Inom Moment Group 
består kontrollstrukturen dels av 
en organisation med tydliga roller 
som möjliggör en effektiv, och ur 
ett internkontrollperspektiv lämplig 

ansvarsfördelning, dels av specifika 
kontrollaktiviteter som syftar till att 
upptäcka eller att i tid förebygga ris-
ker för fel i rapporteringen.

4. INFORMATION/
KOMMUNIKATION

Effektiv och korrekt informations-
spridning, både internt och externt, 
är viktigt för att säkerställa fullständig 
och korrekt finansiell rapportering i 
rätt tid. Policyer, rutiner, handböcker 
och annat av betydelse för den finan-
siella rapporteringen uppdateras och 
kommuniceras löpande till berörda 
medarbetare. Koncernens ekono-
mifunktion har ett direkt operativt 
ansvar för den löpande finansiel-
la redovisningen och för likformig 
tillämpning av koncernens riktlinjer, 
principer och instruktioner för den 
finansiella rapporteringen. Dotter-
bolag och operativa enheter lämnar 
regelbundet finansiella rapporter och 
rapporter om den operativa verk-
samheten till moderbolaget, som 
i sin tur rapporterar till styrelsen. 
Kommunikationspolicyn och tillhö-
rande riktlinjer säkerställer att den 
externa kommunikationen är korrekt 
och lever upp till de krav som ställs 
på bolag noterade på Nasdaq Stock-
holm. Finansiell information lämnas 
regelbundet genom årsredovisning, 
delårsrapporter, pressmeddelanden 
och tillkännagivanden på Bolagets 
hemsida, www.momentgroup.com

5. UPPFÖLJNING OCH FÖRBÄTTRING

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den 
information som ledningsgruppen och 
revisionsutskottet lämnar. Revisions-
utskottets uppföljning av effektivite-
ten i den interna kontrollen är särskilt 
viktig. Arbetet innefattar bland annat 
att säkerställa att åtgärder vidtas 
rörande eventuella brister och förslag 
till åtgärder som kan ha framkommit 
vid den externa revisionen.  
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MOMENT GROUPS STYRELSE

Jan Friedman Emil Ahlberg Eva Hamilton Leif Nilsson Bo Wallblom Mats Wedin Carl-Henrik 
Wallblom

Pelle 
Mattisson

Född 1952 1976 1954 1949 1948 1951 1977 1972

Utbildning Civilekonom, 
Handelshögsko-
lan, Stockholm

M.Sc., Stanford 
University, USA.  
M.Sc., Chalmers 
tekniska hög-
skola, Göteborg. 
Ekonomistudier 
vid Harvard 
University, USA.

Dag Hammar-
skjöld college, 
MD, USA. 
Ekonomistudier 
vid Uppsala Uni-
versitet. Jour-
nalistutbildning 
vid Journa-
listhögskolan i 
Stockholm.

Byggnadsingen-
jörsutbildning, 
Göteborg.

Genomgått 
utbildningar 
av olika slag 
(ekonomi, 
företagsleda-
rutbildningar, 
ledarutveckling 
m.m.).

Civilekonom, 
Handelshögsko-
lan i Göteborg. 
Theme Park 
Management 
Cornell Uni-
verity.

Civilekonom, 
Bentley Univer-
sity, USA.

Civilingenjör 
i Industriell 
Ekonomi från 
Chalmers 
Tekniska Hög-
skola, Göteborg. 
Executive 
Education från 
Harvard Busi-
ness School, 
Boston och IMD, 
Lausanne.

Invald 2014 2015 2016 2017 2012 2011 2016 2016

Övriga väsentliga 
uppdrag

Ordförande i 
Sportamore AB 
(publ), Ticmate 
AB, Nordic 
Public Affairs 
AB, Grönklitts-
gruppen AB 
samt ledamot i 
Vitec Software 
Group AB och 
Malux AB.

Styrelseledamot 
i PSG Capital 
AB.

Styrelseordfö-
rande i Nexico 
AB, Närings-
livsråd/IVA 
och i Film- & 
TV-producen-
terna samt 
styrelsemedlem 
i Fortum, LKAB, 
Lindex, Drama-
ten och IVAs 
presidium.

Ordförande i 
Dunross AB och 
Stiftelsen Dun-
ross. Ledamot 
i Danske Bank 
regionstyrelse, 
Grönklittsgrup-
pen AB och 
Chalmers Stu-
dentbostäder.

Styrelseordfö-
rande i Wall-
blomgruppen.

Styrelseleda-
mot i Parks 
& Resorts 
Scandinavia 
AB och Astrid 
Lindgrens Värld 
AB.

Styrelseledamot 
i Direct Selling 
Sweden och 
Direktsalgsfor-
bundet i Norge.  
Vd för Lesley 
Cosmetics AB 
samt Wallblom-
gruppen AB.

Styrelseledamot 
Västsvenska 
Handelskam-
maren.

Tidigare väsentliga 
uppdrag

Styrelse-
ordförande 
Mittmedia AB, 
Tretti AB, Kis-
tamässan och 
NetonNet.

Grundare av 
PSG Capital 
AB, Investment 
Manager vid 
Provider Ven-
ture Partners. 
Associate 
vid Investor 
Growth Capital.

Chef för SvT 
Nyheter. Chef 
Fiktion/SvT.  Vd 
för SvT.

Ledamot Rasta 
Group AB, 
styrelseordfö-
rande STCC AB, 
Vd för Göteborg 
& Co.

Vd Lesley-grup-
pen.

Flera chefspos-
ter inom Volvo 
Personvagnar, 
Koncernchef för 
Liseberg. Ord-
förande IAAPA 
(världsorga-
nisationen för 
nöjesparker). 
Ledamot Åre, 
MTV , Valentin & 
Byhr, Gbg & Co.

Koncernchef/
CEO och Affärs-
områdeschef 
mediekoncer-
nen Stampen 
AB.

Oberoende Oberoende 
i relation till 
Bolaget, bo-
lagsledningen 
samt Bolagets 
huvudägare.

Oberoende 
i relation till 
Bolaget, bo-
lagsledningen 
samt Bolagets 
huvudägare.

Oberoende 
i relation till 
Bolaget, bo-
lagsledningen 
samt Bolagets 
huvudägare.

Oberoende 
i relation till 
Bolaget, bo-
lagsledningen 
samt Bolagets 
huvudägare.

Oberoende 
i relation till 
Bolaget och bo-
lagsledningen, 
men inte i rela-
tion till Bolagets 
huvudägare.

Oberoende 
i relation till 
Bolaget, bo-
lagsledningen 
samt Bolagets 
huvudägare.

Oberoende 
i relation till 
Bolaget och bo-
lagsledningen, 
men inte i rela-
tion till Bolagets 
huvudägare.

Innehav av aktier 
och andra finansiella 
instrument (eget och 
närståendes)

143 745 aktier. 0 0 0 3 548 843 
aktier.

10 000 aktier 1 494 422 
aktier (ingår i 
posten som är 
angiven för Bo 
Wallblom).

64 944 aktier.
432 693 op-
tioner.

Arbetsuppgifter i 
styrelsen

Styrelse-
ordförande. 
Ordförande i er-
sättningsutskot-
tet. Medlem i 
revisionsutskot-
tet.

Styrelseleda-
mot. Medlem 
i ersättnings-
utskottet. 
Ordförande i 
revisionsutskot-
tet.

Styrelseleda-
mot.

Styrelseleda-
mot.

Styrelseleda-
mot.

Styrelseleda-
mot. Medlem 
i ersättnings-
utskottet.

Styrelsesupp-
leant.

Adjungerad 
i styrelsen 
i egenskap 
av Vd/Kon-
cernchef för 
Moment Group 
AB.

Närvaro vid 
styrelsemöten

11 av 11 11 av 11 10 av 11 0 av 11 10 av 11 9 av 11 8 av 11 11 av 11

Närvaro i revisions-
utskottet

3 av 3 3 av 3

Närvaro i ersättnings-
utskottet

1 av 1 1 av 1 1 av 1



VD OCH LEDNINGSGRUPP

VD/KONCERNCHEF

Vd Pelle Mattisson ansvarar för att 
sköta den löpande förvaltningen av 
Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. Vd sammanställer också, 
i dialog med styrelsens ordförande, 
dagordning för styrelsemötena och 
ansvarar för att ta fram informations- 
och beslutsunderlag till dessa möten. 
Vidare ska Vd se till att styrelsens le-
damöter får information om Moment 
Groups utveckling för att kunna fatta 
väl underbyggda beslut. Styrelsen har 
godkänt Pelle Mattissons väsentliga 
uppdrag och ekonomiska engagemang 
utanför Bolaget såsom hans uppdrag 
som styrelseledamot i Västsvenska 
Handelskammaren. Vd har inga vä-
sentliga aktieinnehav och delägarskap 
i företag som Bolaget har betydande 
affärsförbindelser med. Styrelsen har 
under 2017 gjort en utvärdering av Vd 
utan närvaro av Vd och ledningsgrup-
pen.

KONCERNLEDNING

Vid sidan av Vd Pelle Mattisson utgörs 
Moment Group ledningsgrupp av 
CFO, HR-chef, Kommunikations-
chef, CIO, Affärsområdeschef Live 
Entertainment, Affärsområdeschef 
Venues, Vd Hansen och Vd Minnesota. 
Ledningsgruppen träffas regelbundet 
och behandlar frågor som bland annat 
rör bolagsstyrning, rapportering och 
strategi. Vidare ska ledningsgruppen 
förbereda ärenden som fordrar beslut 
av styrelsen enligt styrelsens arbets-
ordning samt att bistå med att verk-
ställa beslut från styrelsen. Utöver 
det kollektiva ansvaret i ledningen av 
Bolaget har varje ledamot i lednings-
gruppen ett individuellt ansvar för sin 

respektive funktion eller affärsom-
råde. I början av varje räkenskapsår 
utvärderar ledningsgruppen sitt 
arbete och fokuserar då på kvaliteten 
i beslut, agenda, mötesstruktur, verk-
ställigheten och den övergripande 
prestationen.

KONCERNFUNKTIONER

I Bolaget finns fyra koncernfunk-
tioner: Kommunikation, HR, IT och 
Finans.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE

Riktlinjer för 2017
Med ledande befattningshavare avses 
Vd/Koncernchef, Group CFO, CIO, 
HR-chef, Kommunikationschef/
IR-ansvarig samt respektive Vd i dot-
terbolagen. 

Ersättning och andra anställnings-
villkor för ledande befattningshava-
re skall vara marknadsmässiga och 
konkurrenskraftiga för att möjliggöra 
för Moment Group att attrahera och 
behålla skickliga medarbetare. 

Ersättningen till Vd skall motsvara den 
gängse ersättningen för Vd:ar anställ-
da i bolag med en verksamhet, storlek 
och komplexitet som är jämförbar 
med Moment Groups. Vid denna 
bedömning skall hänsyn tas till att 
Moment Group idag är ett bolag som 
är inne i en expansiv fas.

Ersättning till Vd och övriga ledande 
befattningshavare utgörs av grundlön, 
sedvanlig tjänstepension liksom i 
förekommande fall sedvanliga icke-
monetära förmåner som företagsbil. 

Rörlig ersättning skall kunna utgå 
och kan bl.a. komma att baseras på 
uppfyllandet av olika utvecklingsmål 
såsom rörelseresultat.

Styrelsen skall varje år överväga om 
incitamentsprogram omfattande le-
dande befattningshavare skall föreslås 
årsstämman. 

För både Vd och övriga ledande 
befattningshavare utgår pensionsför-
måner och eventuell rörlig ersättning 
liksom eventuell ersättning i form av 
finansiella instrument samt övriga 
förmåner som en del av den totala 
ersättningen.

Uppsägningstiden skall vara så lång 
att bolaget ges skälig tid att rekrytera 
och utbilda ersättare, med de be-
gränsningar som kan följa av lag. En 
uppsägningstid från arbetstagarens 
sida om maximalt 6 månader skall 
anses uppfylla detta krav.

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2018

Till årsstämman 2018 föreslår sty-
relsen preliminärt att ovanstående 
riktlinjer, med mindre justeringar och 
med undantag för aktieoptionspro-
grammet, ska antas på nytt. Styrelsens 
slutliga förslag till riktlinjer framgår av 
kallelsen till årsstämman. 

YTTERLIGARE INFORMATION 

Mer information om fast och rörlig 
ersättning finns på Bolagets hemsida, i 
styrelsens redovisning av ersättnings-
utskottets utvärdering enligt punkten 
9.1 i Koden, kallelsen till årsstämman 
samt i not 3 för koncernen, se sidan 
51.

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten för år 2017 på sidorna 28-37 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagsstyrnings rapporten. Detta 
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfatt-
ning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna gransk-
ning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar 
i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 
årsredovisnings lagen samt 7 kap. 31 § andra stycket 
samma lag är förenliga med årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt är i överens stämmelse med 
årsredovisnings lagen.
 
Göteborg 29 mars 2018
 
Ernst & Young AB
 
Staffan Landén
Auktoriserad revisor

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Moment Group AB, org. nr 556301-2730
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Vd/Koncernchef
Pelle Mattisson

CFO 
Josefin Dalum

CIO
Josef Wellmarker

Affärsområdeschef 
Venues

Eva Persson

Kommunikationschef/IR
Ia Lindahl Idborg

HR-chef
Ida Forsén

Vd Hansen
Conny Lingmerth

Vd Minnesota
Andy Pimmeshofer

Affärsområdeschef 
Live Entertainment
Janne Andersson

MOMENT GROUPS LEDNINGSGRUPP

Pelle 
Mattisson

Ia Lindahl 
Idborg

Ida Forsén Josef 
Wellmarker

Josefin Dalum Andy 
Pimmeshofer

Conny 
Lingmerth

Eva Persson Janne 
Andersson

Position Vd/Koncern-
chef Moment 
Group. 
Anställd i 
Moment 
Group och  i 
koncernled-
ningen sedan 
2016.

Kommunika-
tionschef/
IR i Moment 
Group. 
Anställd i 
Moment 
Group och i 
koncernled-
ningen sedan 
2011.

HR-chef i Mo-
ment Group. 
Anställd i 
Moment 
Group och i 
koncernled-
ningen sedan 
2017.

CIO i Moment 
Group. 
Anställd i Mo-
ment Group 
och koncern-
ledning sedan 
2017.

CFO i Moment 
Group. 
Anställd i 
Moment 
Group sedan 
2012 och i 
koncernled-
ningen sedan 
2014. 

Vd för Min-
nesota Com-
munications 
AB. Anställd i 
Minnesota se-
dan 2001 och 
i koncernled-
ningen sedan 
2017.

Vd för Han-
sen. Anställd i 
Hansen sedan 
1998 och i 
koncernled-
ningen sedan 
2015.

Affärsom-
rådeschef 
Venues och 
Vd för Wall-
mans Group. 
Anställd i 
Wallmans 
Group sedan 
2010 och i 
koncernled-
ningen sedan 
2015.

 Affärsområ-
deschef Live 
Entertainment 
och Vd för 
2Entertain. 
Anställd i 
2Entertain AB 
sedan 1987 
och i koncern-
ledning sedan 
2010.

Född 1972 1963 1978 1977 1983 1969 1964 1959  1962

Utbildning Civilingenjör 
i Industriell 
Ekonomi från 
Chalmers 
Tekniska 
Högskola, 
Göteborg. 
Executive 
Education 
från Harvard 
Business 
School, Bos-
ton och IMD, 
Lausanne.

Ekonomi-
studier vid 
Handels-
högskolan i 
Göteborg.
Marknads-
ekonom, IHM.

Politicies Ma-
gisterexamen, 
Förvaltnings-
högskolan, 
Göteborgs 
Universitet.

Master of 
Science 
in applied 
information 
technology, 
Chalmers 
Tekniska hög-
skola. Hög-
skoleingenjör 
elektroteknik, 
Högskolan i 
Borås.

Magisterex-
amen före-
tagsekonomi, 
Ekonomihög-
skolan Lund.

Marknads-
ekonom IHM.

Ekonomistu-
dier vid Lunds 
universitet. 
Turism- och 
hotellutbild-
ning, Åre.

Tidigare väsentliga 
uppdrag

Koncernchef/
CEO och 
Affärsom-
rådeschef 
mediekoncer-
nen Stampen 
AB.

Hotellchef 
på Scandic 
Crown, Senior 
Project Mana-
ger och Event 
Communica-
tion Manager 
på Hansen.

HR Chef, 
Regionser-
vice Västra 
Götalandsre-
gionen.
Regionansva-
rig Väst, Inn-
ovations- och 
Kemiindustri-
erna.
HR Strateg 
Sverige, Coor 
Service Ma-
nagement.

Tf CIO på KVD. 
Senior Pro-
jektledare på 
KVD.

Revisor på  
Ernst & 
Young.

Grundare av 
Minnesota 
Communica-
tion 2001.

General 
Manager 
inom HRG, 
Managing 
Director på 
Scanropa.

Vd Wallmans 
Cirkus-
bygningen, 
Kasinochef 
på Casino 
Cosmopol 
i Malmö, 
Hotelldirektör 
Hotel Hilton i 
Malmö.

Grundare av 
2Entertain 
1987. Exe-
cutive pro-
ducent inom 
2Entertain.

Innehav av finansiella 
instrument (inklusive 
närstående)

64 944 aktier.
432 693 
optioner.

0 0 690 aktier. 0 0 0 1961 aktier. 500 267 
aktier.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Moment Group AB, org.nr. 556301- 2730, 
avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för 2017. 

Uppgifter inom parentes avser föregående räkenskapsår.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Moment Group är en av de ledande 
aktörerna inom upplevelseindustrin 
i Norden. Inom koncernen skapas 
upplevelser för fler än 2 miljoner 
gäster varje år. Verksamheterna inom 
Moment Group bedrivs i tre affärsom-
råden med kontor i Göteborg, Stock-
holm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg 
och Växjö. Moment Group är listat 
på First North Premier med FNCA 
Sweden som Certified Adviser.

AFFÄRSIDÉ

Moment Groups affärsidé är ”We  
create value developing companies  
in the experience industry”.

MÅL FÖR VERKSAMHETEN

Moment Group styr verksamheten 
utifrån affärsplaner, mål och strate-
gier. Nuvarande affärsplan sträcker 
sig mellan 2018-2020. Affärsplanens 
mål redogörs för på sidorna 8-9. 

VERKSAMHET OCH ORGANISATION

Styrelsen har sitt säte i Göteborg, där 
även huvudkontoret är beläget på 
Trädgårdsgatan 2, 411 08 Göteborg. 
Verksamheten bedrivs i tre affärs-
områden med stödfunktioner inom 
Ekonomi, HR, Kommunikation och IT i 
moderbolaget. 

Inom affärsområde Event verkar Han-
sen och Minnesota Communication 
och sammantaget är de den största 
aktören inom eventbranschen i Nor-
den. Hansen planerar, utvecklar och 
genomför event som är fast förankra-
de i kundens affärsstrategi. Minnesota 
arbetar med Brand Engagement vilket 
innebär att de hjälper kunden att 
skapa arenor för dialog och delaktig-
het genom möten, upplevelser och 
digitala lösningar.

Inom affärsområde Live Entertain-
ment producerar 2Entertain musikal, 
teater, show och konsert. De skapar 
specialbeställd underhållning, för-
medlar artister till företagskunder och 
driver fem teaterarenor. 

2Entertain driver också biljettbok-
ningssajten SHOWTIC.se.

Inom affärsområde Venues verkar 
Wallmans Group. Wallmans Group 
driver sex arenor i Norden där fem 
erbjuder mat- & showupplevelser, 
Wallmans i Stockholm, Köpenhamn 
och Oslo samt Golden Hits och Ham-
burger Börs i Stockholm. Den sjätte 
arenan, Ballbreaker i Stockholm, är 
ett modernt aktivitetscenter med till-
hörande mat- och dryckesservering. 
Inom Wallmans Group produceras 
också de egna koncepten Wallmans, 
Golden Hits och The Concept. I mars 
2018 öppnar de sin sjunde arena – 
Kungsportshuset i Göteborg.

SÄSONGSVARIATIONER/ 
KVARTALSAVVIKELSER

Moment Group har en stor säsongs-
variation där kvartal fyra står för en 
betydande del av koncernens intäkter 
och resultat. Verksamheterna har 
olika säsongsmönster men då din-
nershow-verksamhetens resultatge-
nerering 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 spelperi-
oder per år (jan-maj, jun-aug och 
sep-dec). Artistbokningar och speci-
albeställd 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. 
Aktivitetscentret Ballbreaker har sin 
huvudsakliga intäktsgenerering under 
fjärde kvartalet, medan de tre första 
kvartalen har en begränsad intjäning.

Event – verksamheten inom Hansen 
följer inte något säsongsmönster utan 
beror helt på när i tiden projekten 
kontrakteras och genomförs. Verk-
samheten inom Minnesota har en 
relativt jämn resultatgenerering under 
året, då vinstavräkningen i projekten 
vanligtvis sker över en längre period.

PERSONAL 

Moment Group AB (publ) hade 576 
(553) anställda i medeltal under 2017. 
Medelantalet anställda inom koncer-
nens affärsområden fördelar sig enligt 
följande; Event 86 anställda, Live En-
tertainment 191 anställda, Venues 291 
anställda, Digital 0 anställda. I ovan 
antal anställda ingår även de anställda 
i produktionerna, vilka uppgår till 122 
anställda under året.

MARKNAD 

Moment Group verkar inom den 
marknad som definieras som Upple-
velseindustrin. Enligt KK-stiftelsen 
omsätter upplevelseindustrin i Sverige 
mer än 500 miljarder kronor om året 
och den globala tillväxttakten bedöms 
vara över 6% per år.

Koncernen definierar sina tre affärs-
områden som ”Live Entertainment”, 
”Event” och ”Venues”. Inom affärs-
område Live Entertainment återfinns 
verksamhetsområdena Musikal, Te-
ater och Show, Corporate Entertain-
ment och Artist. Inom Affärsområde 
Venues återfinns verksamheter inom 
arenor för show-, mat- och aktivitets-
upplevelser samt produktion av egna 
koncept. Inom affärsområde Event 
återfinns verksamheter inom Event 
och Brand Engagement. Koncernens 
samlade erbjudande riktar sig till både 
privatkonsumenter och företagsmark-
naden. Verksamheterna inom musikal 
och teater riktar sig huvudsakligen till 
privatkunder där den egna biljettsaj-
ten Showtic.se har en central roll för 
marknadsföring och försäljning. För 
verksamheter inom show-, mat- och 
aktivitetsupplevelser vänder sig kon-
cernen till en mer blandad målgrupp 
där även en hel del företagsbokningar 
återfinns. Verksamhetsområdena Cor-
porate Entertainment, Artist, Event 
och Brand Engagement riktar sig i 
princip helt mot företagsmarknaden 
då det är där kunden återfinns även 
om gästen som upplever det som ska-
pas kan vara där antingen i egenskap 
av privatperson eller i sin professio-
nella roll.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET – KORT 
SAMMANFATTNING 

Under året har koncernen genomfört 
två förvärv, Minnesota Communica-
tion AB och Ballbreaker Kungsholmen 
AB och arbetet med nyetablering i 
Kungsporshuset i Göteborg har fort-
skridit.

Andy Pimmeshofer, Vd Minnestoa 
Communication, Josef Wellmarker, 
CIO och Ida Forsén, HR-chef har 
tillkommit i koncernledning. Koncer-
nen bytte i mars månad namn från 2E 
Group AB till Moment Group AB och 
nya finansiella mål och ny utdelnings-
policy presenterades. 

Vid en extra bolagsstämma den 15 
december fattades bland annat beslut 
om att styrelsen skulle utökas med en 
person och Leif Nilsson valdes in som 
ny styrelseledamot. Övriga befintliga 
styrelseledamöter, inklusive ordfö-
randen, samt suppleanten valdes på 
årsstämman 2017 för tiden intill nästa 
årsstämma. 

Det förberedande arbetet inför bytet 
från First North Premier till Nasdaq 
Stockholm genomfördes under 2017. 
Processen har därmed inletts med 
målsättningen att ett listbyte ska ske 
under 2018.  

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning/
Pro rata-omsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick 
för året till 1 023,3 msek (849,7 msek). 
Omräkning av omsättning till lika om-
sättningsandel som vinstandel avseen-
de samägda projekt görs i koncernen 
och benämns pro rata-omsättning. Av-
talen kring samägda projekt ser olika 
ut – en part kan äga hela omsättning-
en men endast del av vinsten alter-
nativt redovisa endast en vinstandel. 
Nyckeltalet pro rata-omsättning visar 
omsättningen utifrån samma andel 
som ingår i resultatet och ger därmed 
en mer rättvisande omsättningssiffra 
för koncernen, som inte är beroende 
av ägarandelen i olika projekt, upp-
gick till 789,1 msek (646,9 msek), vilket 
innebär en ökning med 22%. Av tillväx-
ten var drygt 6 % organisk tillväxt och 
knappt 16% via förvärv.  

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat uppgick 
för året till 29,4 msek (-7,9 msek) med 
EBITDA om 44,3 msek (8,4 msek). 

Årets resultat belastades med 5,6 msek 
för kostnader inom Venues avseen-
de öppningen av Kungsportshuset i 
Göteborg. Resultatförstärkningen är 
framför allt hänförbar till segmenten 
Live Entertainment och Venues samt 
förvärvade verksamheter. Rörelsemar-
ginalen på pro rata-nivå uppgick för 
året till 3,7% (-1,2%).

Finansiella Poster
Gruppens resultat från finansiella 
poster ligger alltjämt på en låg nivå 
och består till största del av resultat 
från valutaomräkning.

Inkomstskatter
Skattekostnaden för helåret för 
koncernen uppgick till -7,1 msek (1,0 
msek), vilket innebär en effektiv skat-
tesats på 24,2%. 

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Likviditet och finansiell ställning
Koncernens räntebärande skulder 
uppgick vid årets utgång till 49,1 msek 
(0,0 msek), som togs upp under andra 
halvåret avsett att finansiera investe-
ringen i den nya arenan i Kungsports-
huset i Göteborg samt förvärvet i 
Ballbreaker Kungsholmen AB. 

Likvida medel vid periodens utgång 
uppgick till 77,3 msek (84,1 msek). 
Beviljad checkräkningskredit finns i 
koncernen om 20 msek. De totala till-
gångarna i koncernen har under året 
ökat med 74,4 msek i jämförelse med 
föregående år, vilket delvis är förknip-
pat med förvärven, men framför allt 
med rörelser i aktiverade projekt och 
produktioner.

Vid utgången av året uppgick koncer-
nens eget kapital till 146,5 msek jäm-
fört med 124,3 msek vid slutet av 2016, 
vilket motsvarar 10,16 kronor (8,62 
kronor) per utestående aktie. Solidi-
teten uppgick till 27,7% jämfört med 
27,3% den 31 december 2016. Antalet 
aktier är oförändrat under året och 
uppgick till 14 423 083 st.

Investeringar
Investeringar i materiella och imma-
teriella anläggningstillgångar uppgick 
för året till 27,8 msek (28,2 mek).  
Årets investeringar bestod främst av 
förbättringsutgifter på annans fastig-
het, men även investeringar i pro-
duktionslokaler, programvaror samt 
arena- och konstorsinventarier.

UPPLYSNINGAR OM AVYTTRINGAR 
OCH FÖRVÄRV 

Minnesota Communication AB
Moment Group förvärvade den 1 
februari 2017 100% av Minnesota 
Communication AB. Den totala kö-
peskillingen beräknades uppgå till 37,4 
msek, varav 8 msek betalades kontant 
på tillträdesdagen och resterande del 
kommer att utbetalas i enlighet med 
upprättad earn out-modell baserad på 
rörelseresultat och kassabehållning i 
verksamheten under 2017 och 2018. 
Den förvärvade verksamheten konso-
lideras i Moment Group-koncernen 
från och med 1 februari 2017 och ingår 
i rörelsesegment Event i segmentsre-
dovisningen. Från förvärvstidpunkten 
fram till den 31 december 2017 bidrog 
rörelsen med 83,7 msek till koncernens 
intäkter och 8,2 msek till koncernens 
rörelseresultat. Om förvärvet inträffat 
den 1 januari 2017 hade uppskattnings-
vis koncernens nettoomsättning blivit 
ytterligare 6,7 msek och koncernens 
rörelseresultat blivit 0,5 msek högre 
för perioden januari-december 2017. 

I och med förvärvet stärker nu Mo-
ment Group upp sin närvaro inom 
eventmarknaden i Sverige. Den för-
värvade rörelsen kommer fortsatt att 
drivas under varumärket Minnesota 
och med samma ledning som tidigare.

Ballbreaker Kungsholmen AB
Den 1 november 2017 förvärvades 
samtliga aktier i Ballbreaker Kungs-
holmen AB. Den totala köpeskillingen 
uppgick till 45,7 msek, varav 40 msek 
betalades kontant på tillträdesdagen 
och resterande del betalade efter 
slutförd företagsbesiktning per 22 
december 2017. Av köpeskillingen 
utgjorde 2,7 msek justering för netto-
kassa. Förvärvet finansierades till 70% 
via förvärvslån och resterande del via 
koncernens kassa. 
Den förvärvade verksamheten konsoli-
deras i Moment Group-koncernen från 
och med 1 november 2017 och ingår i 
rörelsesegment Venues i segmentsre-
dovisningen. Från förvärvstidpunkten 
fram till den 31 december 2017 bidrog 
rörelsen med 18,2 msek till koncernens 
intäkter och 6,2 msek till koncernens 
rörelseresultat. Om förvärvet inträffat 
den 1 januari 2017 hade uppskattnings-
vis koncernens nettoomsättning blivit 
41,4 msek högre och koncernens rörel-
seresultat blivit ytterligare 1,5 msek för 
perioden januari-december 2017. 

I och med förvärvet går Moment 
Group in i ett nytt och spännande 
segment som bygger på att gästen själv 
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tar en aktiv del i sin upplevelse tillsam-
mans med vänner, kollegor och familj. 
Den förvärvade rörelsen rapporteras 
inom affärsområde Venues och inte-
greras fullt ut i affärsområdets rutiner 
och processer under 2018.

GOODWILL OCH ANDRA
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernens redovisade värde på 
goodwill uppgick per 31 december till 
162,9 msek (79,0 msek). Förändringen 
är hänförlig till förvärvet av Minnesota 
Communications AB samt Ballbreaker 
Kungsholmen AB som mer i detalj re-
dovisas för ovan i avsnitt Upplysningar 
om avyttringar och förvärv. Övriga im-
materiella anläggningstillgångar upp-
gick vid året slut till 2,7 msek (2,1 msek) 
och avser framför allt programvaror 
och andra immateriella rättigheter.

AFFÄRSOMRÅDEN

Live entertainment

2Entertains resultat för året uppgick 
till 13,5 msek (2,7 msek), vilket är 10,8 
msek bättre än föregående år. Pro 
rata-omsättningen uppgick till 236,1 
msek, vilket är i nivå med föregående 
år. Både gästantalet och beläggningen 
låg under året på en bra nivå samti-
digt som produktionerna landade väl 
i marknaden och den avtalsbundna 
verksamheten gav ett fint resultat.

Venues

Venues rörelseresultat för året upp-
gick till 17,5 msek (4,7 msek), vilket är 
en förbättring med 12,8 msek, där 6,2 
msek är hänförbart till nyförvärvet 
Ballbreaker. Vidare belastas affärs-
området av kostnader om 5,6 msek 
avseende nyetableringen av arena i 
Kungsportshuset i Göteborg. Omsätt-
ningen uppgick till 323,1 msek (311,8 

msek). Det viktiga fjärde kvartalet 
visade på bra nivå på snittnotor, 
gästantal och antalet öppetdagar och 
det arbete som gjorts på kostnadssi-
dan kring bland annat centralisering 
av inköp har också givit bra effekt på 
lönsamheten. Under året har genom-
lysningar av arenorna genomförts 
med goda resultat och med mål-
sättningen att effektivisera driften 
och optimera personalkostnaderna. 
Sälj- och marknadsavdelningen har 
förstärkts och kompletterats med ett 
team som fokuserar på att sälja in are-
norna för olika typer av externa event.

Event

Ackumulerat ökade omsättningen 
med 71,7% i jämförelse med föregåen-
de år, där Hansen står för en ökning 
med 18,3 msek och Minnesota för en 
förvärvad ökning om 83,8 msek. Rö-
relseresultatet för affärsområde Event 
var ackumulerat 7,3 msek bättre än 
föregående år. 
Fördelat på respektive verksamhet 
gör Hansen ett resultat på -0,8 msek 
(0,2 msek), vilket framför allt beror 
på lägre nivåer under första halvåret, 
medan andra halvåret och då framför 
allt fjärde kvartalet påverkas positivt 
av genomföranden inom bland annat 
Volvo Ocean Race och ICA 100 samti-
digt som införsäljningen under hösten 
skapat ett bra läge inför 2018. 
Minnesota gjorde ett ackumulerat 
rörelseresultat om 8,7 msek, vilket är 
det bästa i bolagets historia. Bolaget 
ingår i koncernen från och med  
1 februari och tillgodoräknat resultat 
i koncernen uppgick ackumulerat till 
8,2 msek. Rörelseresultatet ligger över 
förväntan och bolaget har fortsatt hög 
aktivitet i både genomföranden och 
försäljning.

INTRESSEBOLAG

Koncernen har andelar i Oscars-
teatern AB om 50% samt i Tickster 
AB om 20%. Andelarna redovisas i 
enlighet med kapitalandelmetoden (se 
not 1) och resultatet för året uppgick 
till 1,4 msek (-0,3 msek), vilket är en 
resultatförbättring med 1,7 msek som 
framför allt är hänförbar till  
Oscarsteatern AB. 

MÖJLIGHETER OCH RISKER 

Moment Group har definierat risker 
och osäkerhetsfaktorer inom område-
na verksamhet, omvärld och finansie-
ring. I enlighet med IFRS gör företags-
ledningen antaganden, bedömningar 
och uppskattningar som påverkar 
innehållet i de finansiella rapporterna. 
Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa 
bedömningar och uppskattningar, 
vilket även framgår av redovisnings-
principerna.

Verksamhet
Verksamhetsrisker avser risker som 
är relaterade till kärnverksamheten i 
befintlig verksamhet, nyetableringar, 
och förvärv. Vi verkar i en bransch 
som ständigt utvecklas och förändras, 
där marknadskännedom, know-how 
och effektivitet utgör framgångsfak-
torer. Vi utvärderar löpande nya möj-
ligheter, samarbeten, destinationer 
och koncept för att hålla positionen 
som nummer ett i de segment vi går 
in i. Vi arbetar inom samtliga affärs-
områden aktivt med kostnadsupp-
följning och effektiviseringar för att 
ständigt förbättra förutsättningarna 
för lönsamhet och kvalitet i upple-
velsen. Nyetableringar bygger på väl 
underbyggda investeringsunderlag 
och potentiella förvärv föregås av en 
omfattande due diligence där arbetet 
i dessa bedömningar baseras på vår 
branschkunskap och erfarenheter 
från att bedriva verksamheter inom 
upplevelseindustrin.
Omvärld
Omvärldsrisker är främst koppla-
de till risker som ligger utanför vår 
verksamhet såsom konjunktur och 
förändrade konsumtionsmönster eller 
marknadsförutsättningar. En mycket 
stark konjunktur gör att alternativ-
produkter i form av resor ökar och att 
privatkonsumenten därmed har råd 
att välja alternativa upplevelser utan-
för nordens gränser, medan en alltför 
svag konjunktur gör att upplevelser 
prioriteras lägre eller mer sällan. 
På privatmarknaden ser vi dock att 
konjunkturen inte påverkar lönsam-
heten så länge produkten är tillräck-
ligt attraktivt och rätt i målgruppen. 
Företagsmarknaden är mer känslig för 
konjunkturläget, då vi med svaga-
re konjunktur ser kortare ledtider i 
upphandling av event och till viss del 
mindre omfattande uppdrag. 
Moment Group påverkas också av po-
litiska beslut kopplat till skattelagstift-
ning eller dess tolkning, såsom nivån 
på företagsbeskattning, sociala av-
gifter i olika ålderskategorier, moms-

regler eller liknande. En förändring 
av skattelagstiftningen eller praxis, 
innebärande exempelvis tillkomman-
de skatter, förändrade möjligheter av-
seende skattemässig avdragsrätt eller 
möjligheten att nyttja underskottsav-
drag kan medföra att Moment Groups 
framtida skattesituation förändras och 
därigenom påverkar resultatet.

Finansiering
Med finansiella risker avses risken att 
inte kunna tillgodose behovet av erfor-
derligt kapital vilket är en nödvändig 
resurs för verksamheten. Vår finans-
policy reglerar bolagets agerande på 
kreditmarknaden, låneportföljens 
struktur och fördelningen mellan anta-
let långivare etc. Vid utgången av 2017 
arbetade Moment Group främst med 
finansiering via traditionella banklån 
med dotterbolagsaktier som säkerhet. 

STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET

Moment Groups styrelse består av sex 
ledamöter och en suppleant. Under 
2017 har styrelsen haft elva protokoll-
förda möten utöver löpande kontak-
ter. Styrelsens viktigaste uppgift är 
att fatta beslut i strategiska frågor. 
Generellt gäller att styrelsen behand-
lar frågor av väsentlig betydelse för 
koncernen. Huvudfrågorna under 
året, utöver de frågor som åligger sty-
relsen att behandla enligt styrelsens 
arbetsordning, har varit strategiska 
beslut för bolaget kring satsningen på 
expansion, tillväxt, finansiering med 
mera. Styrelsens arbete framgår av 
Bolagsstyrningsrapporten som är av-
skild från Förvaltningsberättelsen och 
kan läsas med början på sidan 28.

MODERBOLAGET

Moderbolagets verksamhet är att i 
första hand utföra koncerngemensam 
verksamhet samt hantera investerar-
frågor och den börsnoterade miljön. 
Den totala omsättningen uppgick för 
året till 22,0 msek (18,2 msek) varav 
intern omsättning uppgick till 21,4 
msek (18,4 msek). Resultat efter skatt, 
liksom totalresultatet, uppgick till -3,2 
msek (64,2 msek). Periodens resultat 
inkluderade utdelning från dotterfö-
retag om 0 msek (81,8 msek).

MOMENT GROUP-AKTIEN

Moment Groups aktie handlas på Nas-
daq Stockholm på First North Premier 
och aktien har under perioden 1 ja-
nuari – 31 december 2017 handlats för 
mellan 15,80 sek och 20,90 sek. Antal 
aktier är 14 423 083 st. Antal aktieä-
gare per den 31 december var 2 603 

stycken. Vid årsstämman 2017 beslöts 
att bemyndiga styrelsen att intill nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfäl-
len, besluta om nyemission av aktier i 
Bolaget. Aktierna skall emitteras med 
eller utan företrädesrätt för Bolagets 
aktieägare och högst med 15 procent 
av bolagets aktiekapital och totala 
röstetal. 
På extra bolagsstämma 15 december 
beslöts att emittera 230 000 teck-
ningsoptioner avsedda för incita-
mentsprogram. Varje teckningsoption 
medför en rätt att teckna en ny aktie. 
Teckning påbörjas i första kvarta-
let 2018. För fullständiga villkor och 
information om teckningsoptionspro-
grammet se www.momentgroup.com.

FRAMTID

Nuvarande affärsplan omfattar åren 
2018 till och med 2020 och innebär 
fokus på tillväxt och expansion inom 
upplevelseindustrin, vilket summeras 
i ett övergripande mål att årligen öka 
omsättningen, på pro rata-nivå med 
10% samt att EBIT-marginalen ska 
uppgå till 6% över en konjunkturcykel. 

UTDELNINGSPOLICY

Moment Group har fastställt en 
utdelningspolicy som innebär att 
utdelningen ska uppgå till lägst 30% 
av koncernens resultat efter skatt. En 
utdelning förutsätter att koncernens 
finansiella ställning är tillräcklig för 
den löpande verksamheten samtidigt 
som koncernens expansionsplaner ska 
kunna fullföljas.

Förslag till vinsutdelning
Styrelsen kommer att föreslå  
stämman att besluta om:

Till årsstämmans förfogande står 
följande vinstmedel:  
Balanserad vinst 120 339 925
Årets vinst  -3 149 721
Summa 117 190 204
 
Till aktieägarna utdelas  
0,46 kr/aktie  6 634 618
i ny räkning överförs  110 555 586
  117 190 204

Styrelsens förslag till vinstdisposition 
är att utdelning ska ske om 0,46 kr per 
aktie. I bolaget finns totalt 14 423 083 
aktier. 

Styrelsens yttrande över den 
föreslagna utdelningen
Koncernens egna kapital har fast-
ställts i enlighet med de av EU antag-
na IFRS-standarderna och tolkning-

arna av dessa (IFRIC) samt i enlighet 
med svensk lag, bl.a. genom tillämp-
ning av Rådet för Finansiell Rapporte-
ring, RFR 1. Moderbolagets justerade 
egna kapital har fastställts i enlighet 
med svensk lag och med tillämpning 
av RFR 2. 

Den föreslagna utdelningen är i 
linje med av styrelsen fastställd 
utdelningspolicy. Vid bedömning av 
utdelningens storlek har styrelsen 
tagit hänsyn till koncernens investe-
ringsbehov, konsolideringsbehov och 
ställning i övrigt samt att koncernens 
framtida utveckling kan ske med bi-
behållen finansiell styrka och fortsatt 
god handlingsfrihet. Den föreslagna 
utdelningen till aktieägarna reduce-
rar bolagets soliditet från 55,0% till 
53,8 %. Koncernens soliditet minskar 
med knappt 1 procentenhet genom 
den föreslagna utdelningen från 27,7 
% till 26,8 %. Soliditeten är betryg-
gande mot bakgrund av att bolagets 
och koncernens verksamhet fortsatt 
bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i 
bolaget och koncernen bedöms kunna 
upprätthållas på en likaledes betryg-
gande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att den 
föreslagna utdelningen ej hindrar 
bolaget, och övriga i koncernen 
ingående bolag, från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej 
heller att fullgöra erforderliga inves-
teringar. Den föreslagna utdelningen 
kan därmed försvaras med hänsyn 
till vad som anförs i aktiebolagslagen 
(2005:551) 17 kap 3 § 2–3 st (försiktig-
hetsregeln).

Tsek 2017 2016

Pro rata-omsättning 236 139 235 341
Nettoomsättning 470 351 438 117
EBITDA 14 956 6 207
EBIT 13 488 2 671
Rörelsemarginal 
pro rata % 5,7% 1,1%
Rörelsemarginal, % 2,9% 0,6%

Tsek 2017 2016

Nettoomsättning 323 113 311 753
EBITDA 29 174 15 688
EBIT 17 481 4 678
Rörelsemarginal, % 5,4% 1,5%

Tsek 2017 2016

Nettoomsättning 243 798 141 967
EBITDA 7 624 432
EBIT 7 472 143
Rörelsemarginal, % 3,1% 0,1%



KONCERNENS NYCKELTAL

Översikt koncernen 2017  2016 2015 2014 2013
(TSEK) jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning, tsek 1 023 326 849 686 913 572 820 956 800 945
Pro rata-omsättning, tsek 789 114 646 910 783 815 750 665 783 145
EBITDA 44 378 8 433 52 599 67 532 25 566
EBIT 29 430 -7 856 38 515 53 489 12 015
Rörelsemarginal, % 2,9% neg 4,1% 6,5% 1,5%
Rörelsemarginal pro rata % 3,7% neg 4,8% 3,4% 1,5%
Nettoskuld/EBITDA ggr neg neg neg neg 0,77
Vinstmarginal, % 2,9% -0,9% 4,2% 6,3% 1,3%
Avkastning på eget kapital  16,3% -4,7% 19,1% 31,0% 5,1%
Avkastning på sysselsatt kapital 18,5% -5,4% 24,8% 31,1% 6,8%
Kassalikviditet, % 74,9% 85,6% 100,6% 105,6% 85,0%
Soliditet, % 27,7% 27,3% 35,1% 41,9% 34,8%
Nettoskuld (-)/Nettofordran (+), tkr 28 200 84 119 139 712 96 554 -19 560
Skuldsättningsgrad, % 33,5% 0,0% 3,2% 3,5% 35,6%
Skuldsättningsgrad, netto % -19,2% -67,7% -92,0% -62,0% -14,3%

Översikt moderbolaget 2017  2016 2015 2014 2013
(TSEK) jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning, tsek 22 009 18 207 19 303 15 210 14 385
Rörelseresultat -9 248 -10 388 -6 686 -5 035 -3 845
Resultat efter finansiella poster -9 260 71 438 -8 183 -9 315 -1 331
Balansomslutning 261 983 212 496 205 455 192 849 199 799
Soliditet, % 54% 69,3% 50,9% 66,8% 79,4%

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Noterna på sidorna 47-57 som utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.

  2017-01-01 2016-01-01 
(TSEK) Not 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning 2 1 023 326 849 686 
  1 023 326 849 686
Rörelsens kostnader
Artist- och produktionskostnader  -467 345 -361 935
Handelsvaror  -52 098 -47 156
Övriga externa kostnader 4.6 -203 500 -193 010
Personalkostnader 3 -257 441 -238 891
Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgånger 5 -14 948 -16 289
Övriga rörelsekostnader  0 0
Resultat från andelar i intressebolag  1 436 -261
  -993 896 -857 542

Rörelseresultat  29 430 -7 856

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 7 465 594 
Finansiella kostnader 7 -672 -213
Finansnetto  -207 381

Resultat före skatt  29 223 -7 475

Skatt på årets resultat 8 -7 085 960
Årets resultat  22 138 -6 515

Årets resultat hänförligt till: 
Moderbolagets ägare  22 138 -6 515

Resultat per aktie 9 1,53 -0,45

  2017-01-01 2016-01-01 
(TSEK) Not 2017-12-31 2016-12-31

Årets resultat  22 138 -6 515
Övrigt totalresultat   
Poster som kommer omklassificeras till resultatet  
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag  -69 1 402
Årets övrigt totalresultat  -69 1 402

Årets totalresultat  22 069 -5 113

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare  22 069 -5 113
Innehav utan bestämmande inflytande  - -
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

(TSEK) NOT 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 10   
Goodwill  162 946 78 950
Övriga immateriella tillgångar  2 663 2 107
   
Materiella anläggningstillgångar 11  
Förbättringsutgift på annans fastighet  21 031 19 659
Övriga materiella anläggningstillgångar  67 237 54 436
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intressebolag 12  10 376 8 941
Uppskjuten skattefordran 8  6 334 3 888
Andra långfristiga fordringar 20  63 62
Summa anläggningstillgångar  270 650 168 043
   
Omsättningstillgångar   
Varulager  13  4 710 4 510
Kundfordringar 14  89 342 60 374
Aktuell skattefordran 8  3 666 3 439
Övriga fordringar  32 899 45 825
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15  50 920 88 737
Likvida medel 23  77 301 84 119
Summa omsättningstillgångar  258 838 287 004

SUMMA TILLGÅNGAR  529 488 455 047

(TSEK) NOT 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 16

Eget kapital  
Aktiekapital   7 212 7 212
Övrigt tillskjutet kapital  70 765 70 765
Reserver  812 743
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  67 731 45 593
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  146 520 124 313
Summa eget kapital  146 520 124 313
   
Långfristiga skulder   
Räntebärande skulder 17  39 080 0
Uppskjuten skatteskuld 8  4 537 878
Summa långfristiga skulder  43 617 878
   
Kortfristiga skulder   
Räntebärande skulder 17  10 021 0
Leverantörsskulder  84 863 52 653
Aktuell skatteskuld  4 617 1 007
Övriga skulder  53 120 15 246
Förutbetalda biljettintäkter 18 102 750 159 795
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18  83 980 101 155
Summa kortfristiga skulder  339 351 329 856

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  529 488 455 047

För information om ställda säkerheter och eventualförpliktelser se not 22.
Noterna på sidorna 47-57 som utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Noterna på sidorna 35 till 45 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

  2017-01-01 2016-01-01 
(TSEK) Not 2017-12-31 2016-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat  29 430 -7 856

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 23 13 319 16 579
Betald inkomstskatt  -4 782 -3 133
Erhållen ränta  183 451
Erlagd ränta  -390 -37
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  37 760 6 004
förändringar i rörelsekapital   
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Förändring av varulager  475 162
Förändring av kortfristiga fordringar  34 522 -61 167
Förändring av kortfristiga skulder  -63 639 51 456
Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 118 -3 545
   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Avyttring av dotterbolag 24 -11 87
Förvärv av immateriella och materiella tillgångar  -27 796 -28 118
Förvärv av intressebolag  0 -4 891
Förvärv av dotterbolag 24 -36 768 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -64 575 -32 922
   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån  50 100 0
Amortering av skuld  -1 000 -2 000
Lämnad utdelning  0 -21 631
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  49 100 -23 631
   
Årets kassaflöde  -6 340 -60 098
Likvida medel vid årets början  84 119 141 712
Valutakursdifferens i likvida medel  -478 2 505

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG 23 77 301 84 119
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Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(TSEK) 

Ingående eget kapital 2016-01-01 7 212 70 765 -659 73 740 151 058 151 058
      
Årets resultat    -6 515 -6 515 -6 515
Övrigt totalresultat   1 402  1 402 1 402
Årets totalresultat 0 0 1 402 -6 515 -5 113 -5 113
      
Transaktioner med koncernens ägare      
Utdelning    -21 632 -21 632 -21 632

Summa transaktioner med ägare 0 0 0 -21 632 -21 632 -21 632

Utgående eget kapital 2016-12-31 7 212 70 765 743 45 593 124 313 124 313
      
Ingående eget kapital 2017-01-01 7 212 70 765 743 45 593 124 313 124 313
      
Årets resultat    22 138 22 138 22 138
Övrigt totalresultat   69  69 69
Årets totalresultat 0 0 69 22 138 22 207 22 207
      
Transaktioner med koncernens ägare      
Utdelning     0 0

Summa transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 0

Utgående eget kapital 2017-12-31 7 212 70 765 812 67 731 146 520 146 520

  
Tillskjutet  

kapitalAktiekapital

Balanserade  
vinstmedel inkl 

årets resultat

Summa 
Moment 
Groups 

aktieägareReserver Summa

NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH ALLMÄN INFORMATION

Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med International Financial Reporting Standards IFRS) såsom an-
tagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 1 tillämpats. Moderbolagets funktionella valuta samt rapporterings-
valuta utgörs av svenska kronor. Tillgångar och skulder är huvudsakligen 
redovisade till historiska anskaffningsvärden då Moment Group inte har 
några tillgångar eller skulder som redovisas till sina verkliga värden.

Nya redovisningsprinciper för koncernen som ska 
tillämpas från 1 januari 2017 eller därefter
Ingen av de nya och ändrade standarder och tolkningar som ska tillämpas 
från och med den 1 januari 2017 har någon väsentlig inverkan på koncernens 
eller moderföretagets finansiella rapporter. Inga nya eller ändrade IFRS har 
förtidstillämpats.

Nya och ändrade IFRS som ännu inte trätt i kraft
Ett antal nya och ändrade IFRS har ännu inte trätt i kraft och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av koncernens och moderföretagets 
finansiella rapporter. Nedan beskrivs de IFRS som kan komma att påverka 
koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter. Övriga nya eller 
ändrade standarder eller tolkningar som IASB har publicerat förväntas 
inte ha någon påverkan på koncernens eller moderföretagets finansiella 
rapporter.

Nya redovisningsprinciper för koncernen som ska tillämpas från  
1 januari 2018 
IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 omfattar redovisning av finansiella tillgångar och skulder och 
ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. I likhet 
med IAS 39 klassificeras finansiella tillgångar i olika kategorier, varav vissa 
värderas till upplupet anskaffningsvärde och andra till verkligt värde. IFRS 9 
inför dock andra kategorier än de som finns i IAS 39. IFRS 9 inför också en 
ny modell för nedskrivningar av finansiella tillgångar. 

Syftet med den nya modellen är bland annat att kreditförluster ska redovi-
sas tidigare än under IAS 39. För finansiella skulder överensstämmer IFRS 
9 i stort med IAS 39. Bolaget tillämpar inte säkringsredovisning. IFRS 9 
Finansiella instrument är antagen och träder i kraft den 1 januari 2018 och 
kommer att tillämpas av koncernen och moderbolaget från och med detta 
datum. Jämförande information kommer inte att räknas om.

Koncernen har under 2017 analyserat effekterna av övergången till IFRS 
9. Sammanfattningsvis förväntas ingen väsentlig inverkan på koncernens 
finansiella ställning. Ändrade principer för nedskrivning av låne- och kund-
fordringar kommer inte heller att väsentligt påverka redovisat resultat och 
ställning, då koncernens kreditförluster historiskt är mycket marginella. 
Koncernen har utvärderat låne- och kundfordringar utifrån kriterierna i 
IFRS 9 och gjort bedömningen att dessa även fortsättningsvis kommer att 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Denna analys baseras på aktuell 
tillgänglig information och kan komma att ändras på grund av information 
som blir tillgänglig under 2018.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som 
hanterar intäkter med en samlad modell för intäktsredovisning. Standarden 
bygger på principen att en intäkt ska redovisas när en utlovad vara eller 
tjänst överförts till kund, d.v.s. när kunden erhållit kontroll över denna, vil-
ket kan ske över tid eller vid en tidpunkt. Intäkten ska utgöras av det belopp 
som bolaget förväntar sig bli ersatt i utbyte för de levererade varorna eller 
tjänsterna. 

IFRS 15 träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller 
senare. Standarden kommer att tillämpas av koncernen och moderbo-
laget från och med den 1 januari 2018. Standarden kommer att tillämpas 
retroaktivt med den sammanlagda effekten som en justering av ingående 
balanserade vinstmedel den 1 januari 2018. 

Under 2017 har koncernen fortsatt arbetet med att utvärdera effekterna av 
IFRS 15. Förväntade effekter av övergången till IFRS 15 sammanfattas och för-
klaras nedan. Denna analys baseras på aktuell tillgänglig information och kan 
komma att ändras på grund av information som blir tillgänglig under 2018.

I samband med koncernens kartläggning av IFRS 15 och dess påverkan på 
koncernen har fastställts att man inom Live Entertainment från och med 1 
januari 2018 kommer att aktivera upparbetad tid som är nedlagd i projekt 
och vinstavräkna denna över tid i takt med vinstavräkning i projekten, som 

intäktsredovisas över tid. Nedlagd tid utgör en kostnad för att fullgöra 
kontraktet enligt IFRS 15. Den framåtriktade övergången bedöms öka eget 
kapital per 1 januari 2018 med ca 3 msek. 

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (ändring)
Med anledning av en ändring i IAS 1 presenteras ränteintäkter och ned-
skrivningar av finansiella tillgångar separat i resultaträkningen fr o m 1 
januari 2018.

Nya redovisningsprinciper för koncernen som ska 
tillämpas från 1 januari 2019 
IFRS 16 Leases
IFRS 16 ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. Enligt den nya standar-
den ska leasetagare redovisa åtagandet att betala leasingavgifterna som 
en leasingskuld i balansräkningen. Rätten att nyttja den underliggande 
tillgången under leasingperioden redovisas som en tillgång. Avskrivning på 
tillgången redovisas i resultatet liksom en ränta på leasingskulden. Erlagda 
leasingavgifter redovisas dels som betalning av ränta, dels som amortering 
av leasingskulden. Standarden undantar leasingavtal med en leaseperiod 
understigande 12 månader (korttidsleasingavtal) och leasingavtal avseende 
tillgångar som har ett lågt värde. 

Under året har koncernen påbörjat utvärderingen av effekterna av standar-
den. Såväl redovisade tillgångar som skulder förväntas öka. Även resulta-
träkningen och finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen kommer 
att påverkas men någon tillförlitlig uppskattning av relevanta belopp har 
ännu inte kunnat göras. 

I moderbolaget kommer undantaget i RFR 2 beträffande leasingavtal att 
tillämpas. Det innebär att moderföretagets principer för redovisning av 
leasingavtal kommer att vara oförändrade.

Betydelsefulla redovisnings bedömningar, uppskattningar och antaganden
Vid upprättandet av finansiella rapporter i enlighet med tillämpade redo-
visningsprinciper måste vissa uppskattningar och antaganden göras som 
påverkar redovisade värden av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
De områden där uppskattningar och antaganden är av stor betydelse för 
koncernen och som kan komma att påverka resultat och balansräkning om 
de ändras beskrivs nedan: 

Bedömningen kring färdigställandegrad för intäktsredovisning inom affärs-
område Event. Uppskattningen bygger på nedlagda utgifter i förhållande 
till totala utgifter och intäktsredovisning sker enligt succesiv vinstavräk-
ningsprincip. Ytterligare föremål för väsentlig bedömning och estimat inom 
koncernen är test av goodwillvärdet genom årligen genomfört nedskriv-
ningstest. Förändringar i bedömningen skulle påverka både resultat och ba-
lans. I samband med samarbetsproduktioner inom Live Entertainment, där 
samarbetspartner administrerar produktionen, erhålls inte alltid fullständig 
slutavräkning innan Moment Groups bokslut färdigställs. Bedömning kring 
status i produktion görs då av medproducent på Moment Group kring slut-
resultat och effekt på resultatet. Förlustreservering görs då det konstateras 
att bedrivna projekt inte kommer att generera överskott. Löpande kartlägg-
ning sker för att tidigt identifiera huruvida det finns risk för underskott.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar, exklusive varulager och 
uppskjutna skattefordringar, testas för att fastställa eventuella nedskriv-
ningsbehov när en indikator på värdenedgång har identifierats. Värdet av 
goodwill skall testas för nedskrivning minst årligen. En tillgång skrivs ned 
om redovisat värde överstiger dess återvinningsvärde, där återvinnings-
värdet definieras som det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde 
och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras framtida 
kassaflöden som tillgången bedöms generera. Bolaget använder sig av ett 
vägt avkastningskrav (WACC) för att diskontera framtida kassaflöden och 
beräkna den kassagenererade enhetens nyttjandevärde. Om en tillgång inte 
kan nedskrivningstestas separat skall den allokeras till den lägsta möjliga 
gemensamma nämnaren där oberoende kassaflöden kan fastställas, så 
kallad kassagenererande enhet, för att testa dessa tillsammans för ned-
skrivning. I de fall förutsättningarna för en gjord nedskrivning ändras finns 
det möjlighet att återföra gjorda nedskrivningar. Nedskrivning av tillgångar 
hänförliga till en kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. 
Därefter görs proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i 
enheten. Nedskrivning på goodwill kan inte reverseras.

Den diskonterade kassaflödesmodellen innefattar prognostisering av 
framtida kassaflöden från rörelsen inkluderande uppskattningar av intäkt-
svolymer, produktionskostnader samt uppskattning av diskonteringsfaktor. 
Antaganden och bedömningar görs av ledningen och för ytterligare beskriv-
ning om under året gjorda bedömningar se sidan 53.

KONCERNENS NOTER
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Koncernredovisning
Koncernens bokslut omfattar moderbolaget, Moment Group AB, och de 
företag i vilka Moment Group AB direkt eller indirekt har ett bestämmande 
inflytande över per bokslutsdagen. Koncernredovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för 
rörelsen överstiger det i förvärvsbalansen upptagna värdet av bolagets 
nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Om det 
koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna istället skulle var lägre 
än värdet av bolagets nettotillgångar redovisas mellanskillnaden direkt i 
resultaträkningen. Dotterföretagen konsolideras från och med det datum 
koncernen uppnår ett bestämmande inflytande över bolaget tills att detta 
bestämmande inflytande upphör.

Redovisning av intressebolag och samarbetsavtal
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande infly-
tande, men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande innebär 
möjlighet att påverka den driftmässiga och finansiella styrningen av före-
taget och uppnås vanligtvis när koncernens andel uppgår till mellan 20 och 
50 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande 
inflytandet erhålls redovisas andelar i intressebolag redovisas enligt den så 
kallade kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsme-
toden innebär att andelar i ett intresseföretag redovisas till anskaffnings-
värde vid förvärvstillfället vilket därefter justeras med koncernens andel av 
förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. Från och med 1 januari 
2016 redovisas resultat från intresseandelar inom rörelseresultatet, vilket 
innebar en ändring av redovisningsprincip och att 2015 omräknades. 

Moment Group bedriver i flera fall verksamhet/projekt tillsammans med 
andra aktörer/samarbetspartners. Det rör sig främst om olika typer av 
produktioner där respektive part bidrar med sina respektive resurser och 
erhåller sedan sin del av det redovisade resultatet. Redovisning av samar-
betsavtal regleras i IFRS 11 och av denna standard framgår att det finns olika 
former av samarbeten/joint ventures och dessa är: 

Gemensamt styrda verksamheter 
Gemensamt styrda företag

I det fall ett samarbete sker inom ramen för ett gemensamt styrt företag 
rör det sig definitionsmässigt om ett Joint venture. Detta för med sig att 
respektive part har ett intresse i bolagets redovisade nettotillgångar. Ett 
sådant samarbete konsolideras i enlighet med den så kallade kapitalandels-
metoden. 

Merparten av de avtal som Moment Group har tecknat med samarbets-
partners, om de rör sig om gemensamt inflytande, utgör gemensamt styrda 
verksamheter. Det är som nämndes initialt viktigt att bedöma att det verkli-
gen rör sig om verksamheter där det råder gemensamt inflytande. De aktu-
ella samarbetena bedrivs inte i någon juridisk person utan inom ramen för 
samarbetsparternas ordinarie verksamheter. Någon av samarbetsparterna 
ombesörjer det administrativa ansvaret och tillser att respektive part erhål-
ler underlag för sin finansiella rapportering, i detta fall sin resultatandel. 
 
I de fall som Moment Group inte ombesörjer det administrativa ansvaret 
finns det möjlighet att ta del av underlaget för resultatavräkningen för att 
bedöma rimligheten eller korrektheten i det. En samägare av en gemensamt 
styrd verksamhet skall i sina finansiella rapporter redovisa, 

De tillgångar som denne bestämmer över och de skulder som denne ådrar 
sig, och De kostnader som denne har och dennes andel av intäkterna från 
försäljningen av varor och tjänster 

I den mån som Moment Group har lagt ned en utgift faktureras den part 
som ombesörjer det administrativa arbetet för det aktuella projektet. Detta 
föranleder en redovisning av en intäkt och en kostnad i resultaträkningen 
utan tillhörande/slutgiltig marginal. Löpande erhåller sedan respektive 
samarbetspart en resultatavräkning baserat på avtalad andel. Den erhållna 
andelen redovisas som en intäkt i rörelseresultatet.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Poster som redovisas i de finansiella rapporterna av de olika enheterna i 
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö 
där respektive företag huvudsakligen är verksamt, detta utgör verksam-
hetens funktionella valuta. I koncernredovisningen används SEK, som är 
moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta.

Transaktioner och balansposter i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt 
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och 
-förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balans-
dagens kurs, redovisas i resultaträkningen under finansnetto.

Utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan 
funktionell valuta än rapporteringsvalutan, omräknas till koncernens rap-
porteringsvaluta enligt följande: 

(i) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas 
till balansdagskurs, (ii) intäkter och kostnader för var och en av resulta-
träkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna 
genomsnittliga kurs inte är en rimlig approximation av den ackumulerade 
effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, i vilket fall intäkter 
och kostnader omräknas per transaktionsdagen), (iii) alla omräkningsdif-
ferenser som omräkningsdifferenser i Övrigt totalresultat. Vid avyttring 
av en utlandsverksamhet återförs ackumulerade omräkningsdifferenser 
till resultaträkningen som en del av redovisad realisationsvinst/ förlust. 
Goodwill samt andra tillgångar och skulder som uppkommer vid förvärv 
av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna 
verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Intäktsredovisning
Koncernens intäkter består till allra största del av försäljning av tjänster av 
olika slag, det rör sig primärt om shower och event av olika slag. Intäk-
ter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Inom ramen för koncernens verksamhet bedrivs underhållnings-
verksamhet i form av produktioner/shower. Upparbetade kostnader för 
”produktioner” aktiveras och kostnadsförs i takt med att föreställningar 
genomförs och redovisas som förutbetalda kostnader till den del de inte 
utnyttjats. På motsvarande sätt skuldförs förutbetalda showintäkter och 
intäktförs i samband med att teaterbesöket levereras. 

När det gäller genomförda event som levereras till fastpris redovisas 
intäkten i enlighet med successiv vinstavräkning i enlighet med fastställd 
färdigställandegrad vilken baseras på nedlagda utgifter i relation till pro-
jektets totala utgifter. Intäktsredovisningen påbörjas i detta sammanhang 
när det är rimligt säkert att den ekonomiska fördelen kommer att erhållas. 
Intäkterna redovisas netto efter moms, rabatter, returer och kursdifferen-
ser vid försäljning i utländsk valuta. Koncernintern försäljning elimineras i 
koncernredovisningen.

Redovisning av leasingkontrakt
Leasingkontrakt klassificeras antingen som finansiella eller operationella. 
Eventuella variabla utgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

Finansiella leasingavtal
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som 
är förknippade med ägandet i all väsentlighet är överförd till leasingtagaren. 
Finansiell leasing innebär att aktuellt objekt redovisas som materiell anlägg-
ningstillgång i balansräkningen, samtidigt som en motsvarande låneskuld 
redovisas. I resultaträkningen fördelas leasingkostnaden på en avskriv-
ningsdel och en räntekostnadsdel.

Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen 
linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet 
av ett avtal redovisas i resultaträkningen linjärt över avtalets löptid.

Inkomstskatter
Redovisad skatt innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseen-
de aktuellt år, justeringar avseende tidigare års skatt samt förändringar 
i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader 
som föreligger mellan skattemässiga och redovisade värden på tillgångar 
och skulder samt även på skattemässiga underskottsavdrag som sannolikt 
bedöms kunna utnyttjas i framtiden. Temporära skillnader beaktas inte för 
skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill. Värdering-
en av uppskjuten skatt baseras på hur tillgångar och skulder förväntas bli 
realiserade eller reglerade.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skat-
teregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida 
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de tempo-
rära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och -skulder 
kvittas när det finns legal kvittningsrätt och när de uppskjutna skatterna 
avser samma skattemyndighet. 

Ersättning till anställda
Koncernens pensionsplaner är uteslutande avgiftsbestämda. Kostnaderna 
för dessa redovisas under den period som de anställda utfört de tjänster 
som avgiften avser.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar exklusive goodwill redovisas till anskaff-
ningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen över de immateriella 
anläggningstillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas 
från det datum då de är tillgängliga för användning. Nyttjandeperioden 
omprövas årligen.

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventu-
alförpliktelser. De faktorer som utgör redovisad goodwill är främst olika 
former av synergier, personal, know-how, kundkontakter av strategisk be-

tydelse samt marknadsledande positioner på utvalda marknader. Redovisad 
goodwill testas årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på 
att dess värde har minskat i värde, se även avsnitt om Nedskrivningar. Det 
återvinningsbara värdet har fastställts baserat på enhetens nyttjandevärde, 
som utgörs av nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. Identifikatio-
nen av framtida kassaflöde grundar sig bland annat på en bedömning av 
verksamhetens förväntade tillväxttakt i enlighet med upprättade prognoser 
för de kommande fem åren. Vidare bedöms respektive enhets EBITDA och 
EBIT-marginaler samt prognosticerad kapitalbindning för samma period. 
Bolaget använder sig av ett vägt avkastningskrav (WACC) för att diskon-
tera framtida kassaflöden och beräkna den kassagenererade enhetens 
nyttjandevärde. I verksamheten finns det 4 kassagenererande enheter med 
tillhörande goodwill.

Avskrivningstider
Immateriella anläggningstillgångar 3-7 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma 
bolaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Värderingen sker till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av-
skrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till att bringa tillgång-
en på plats och i skick att användas. Utgifter för förbättringar av materiella 
anläggningstillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens 
värde och redovisas i balansräkningen som en del av ursprunglig investe-
ring. Utgifter för reparation och underhåll kostnadsförs när de äger rum. 

Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjande-
perioder enligt nedanstående:

Avskrivningstider
Byggnader 20-25 år
Inventarier 3–10 år

Tillgångars nyttjandeperioder och restvärden ses löpande över och justeras 
löpande om nödvändigt.

Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en 
finansiell tillgång, finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett 
annat företag. Finansiella instrument omfattar likvida medel, räntebärande 
fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder samt kort- och långfristig 
upplåning. Likvida medel utgörs av kassa och bank. En finansiell tillgång 
eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när bolaget blir part till 
instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Gränsdragningen mellan och redovisningen av korta och långa balanspos-
ter tillämpas konsekvent för alla finansiella instrument. När reglering eller 
avyttring förväntas ske mer än 12 månader efter balansdagen redovisas 
en finansiell tillgång som anläggningstillgång. Finansiella tillgångar som 
förväntas regleras eller avyttras inom 12 månader efter balansdagen klassi-
ficeras således som omsättningstillgångar. Finansiella skulder som förfaller 
senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som långfristiga skulder 

och de som förfaller till betalning inom 12 månader efter balansdagen redo-
visas som kortfristiga skulder. Ett finansiellt instrument klassificeras vid det 
första redovisningstillfället utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i nedanståen-
de kategorier. 

Lånefordringar, kundfordringar och upplupna intäkter, är icke derivata 
finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningsström-
mar och som inte är föremål för handel på en aktiv marknad. Denna typ 
av fordringar uppkommer vanligen när koncernen erlägger kontanter till 
en motpart eller förser en kund med varor eller tjänster utan att ha för 
avsikt att omsätta den fordran som då uppkommer. Lånefordringar och 
kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde i enlighet med 
den effektivräntemetoden, det vill säga till det belopp som förväntas inflyta. 
Upplupna intäkter och fordringar är centrala poster i balansräkningen 
eftersom de utgör en del av redovisning av intäkter i enlighet med successiv 
vinstavräkning, se avsnittet om redovisning om intäkter. Samtliga låne- och 
kundfordringar bedöms individuellt. En kundfordrings förväntade löptid är 
kort varför värdet redovisas till nominellt belopp. Kundfordringar redovisas 
i balansräkningen när faktura skickats, leverantörsfakturor redovisas när 
faktura mottagits. Den finansiella tillgången tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från tillgången löper ut eller överförs till 
annan part genom att alla risker och förmåner förknippade med tillgången 
har överförts till den andra parten. En finansiell skuld tas bort från balans-
räkningen när åtagandet uppfyllts, upphävts eller löpt ut. 

Övriga finansiella skulder. 
I denna kategori inkluderas lån, övriga finansiella skulder, leverantörsskul-
der och upplupna kostnader. Skulderna värderas till upplupet anskaffnings-
värde i enlighet med effektivräntemetoden.

Finansiella intäkter och kostnader.  
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel, 
fordringar, räntekostnader på lån, utdelningsintäkter samt valutakursdif-
ferenser. Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de 
hänför sig.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip och först in-först ut (FIFO) 
metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet enligt FIFO-metoden och nettoförsäljningsvärdet.

Likvida medel
Likvida medel består av kassa och banktillgodohavanden.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett legalt eller 
informellt åtagande som är en följd av en inträffad händelse och det är 
troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Förlustprojekt
I de fall som det kan konstateras att bedrivna projekt inte kommer att gene-
rera överskott görs en reservering i projektet. Samtliga bolag inom Moment 
Group följer löpande upp pågående projekt.
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*Med operativa tillgångar avses segmentets tillgångar. **Med operativa skulder avses segmentets kortfristiga skulder. I "koncerngemensamt/eliminering" ingår kostnader 
hänförliga arbetet mot marknaden, investorer, styrelse etc. Intäkter från svenska kunder utgör 77,8 procent av koncernens totala intäkter 2016. Det finns ingen kund där 
försäljningen uppgår till 10 procent eller mer av omsättningen.      

Koncernens verksamhet är organiserad på det sätt att verkställande direk-
tören följer upp det resultat, avkastning och kassaflöde som koncernens 
olika affärsområden genererar. Varje rörelsesegment har en chef som är 

ansvarig för den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar 
utfallet av rörelsesegmentets prestationer samt behov av resurser till den 
verkställande direktören. 

Medelantalet anställda
Antal anställda är beräknat med utgångspunkt från koncernens mått på 
normalarbetstid som utgör 1800 timmar.

Ledande befattningshavare inkluderar styrelsen samt verkställande 
direktören och övriga ledande befattningshavare. 

Könsfördelning, ledande befattningshavare

NOT 2  RÖRELSESEGMENT

NOT 3  ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

     Koncerngemen- Summa
2017 Live Entertainment Venues Event Digital  samt, eliminering Koncernen

Intäkter      
Extern försäljning 461 509 317 430 243 753 0 634 1 023 326
Intern försäljning 8 842 5 683 45 0 -14 570 0
Summa intäkter 470 351 323 113 243 798 0 -13 936 1 023 326
      
Resultat      
Rörelseresultat 13 488 17 481 7 472 0 -9 011 29 430
      
Övriga upplysningar      
Operativa tillgångar* 177 672 250 883 139 098 4 047 -42 212 529 488
Operativa skulder** 161 232 107 131 110 671 -2 -39 682 339 350
Investeringar 909 24 522 0 0 2 365 27 796
Avskrivningar och nedskrivningar 1 463 11 374 152 0 1 634 14 623

     Koncerngemen- Summa
2016 Live Entertainment Venues Event Digital  samt, eliminering Koncernen

Intäkter      
Extern försäljning 405 514 299 459 141 765 13 052 -217 859 573
Intern försäljning 32 603 12 294 202 3 165 -58 151 -9 887
Summa intäkter 438 117 311 753 141 967 16 217 -58 368 849 686
      
Resultat      
Rörelseresultat 2 671 4 678 143 -4 885 -10 463 -7 856
      
Övriga upplysningar      
Operativa tillgångar* 251 057 159 522 61 687 6 855 -24 074 455 047
Operativa skulder** 234 784 97 893 41 758 2 494 -47 072 329 857
Investeringar 1 221 26 296 0 0 601 28 118
Avskrivningar och nedskrivningar 3 536 11 010 289 336 1 118 16 289

 Medelantal Varav Medelantal Varav
 anställda män anställda män

Sverige 410 53% 412 43%
Norge 70 49% 70 46%
Danmark 96 38% 71 52%
Summa 576 43% 553 45%

Kostnader för ersättningar till anställda 2017 2016

Löner och ersättningar m.m. 191 005 174 375
Sociala avgifter 48 478 41 979
Pensionskostnader 12 715 11 881
Summa 252 198 228 235

Löner och andra ersättningar  2017 2016

Ledande befattningshavare 11 535 12 075
- varav rörliga lönekostnader o.d. 0 0
Övriga anställda  179 470 162 300
- varav rörliga lönekostnader o.d. 0 0
Summa 191 005 174 375

Sociala kostnader 2017 2016

Pensionskostnader  
- ledande befattningshavare 2 534 2 763
- övriga anställda 10 181 9 118
Övriga sociala kostnader 48 478 41 979
Summa 61 193 53 860

  Varav  Varav
 Totalt män Totalt män

Styrelseledamöter 6 84% 6 84%
Styrelsesuppleant 1 100% 1 100%
Vd och övriga ledande  
befattningshavare 9 70% 10 70%
Summa 16 76% 17 76%

Koncernens huvusakliga verksamhet är att leverera upplevelser i form av 
shower, musikal, teater, event, möten och artistförsäljning. Omsättningen 
för detta redovisas under rubriken tjänster. I anslutning till detta säljs pro-
gramblad, souvenirer, trycksaker och enklare förtäring samt resutaurang-
försäljning och omsättningen för detta återfinns under rubriken varor.

Nettoomsättningens fördelning 2017 (tsek)
 
 Sverige Norge Danmark Totalt koncern
Tjänster 684 651 65 309 12 194 762 154
Varor 143 114 29 553 88 505 261 172
Total omsättning 827 765 94 862 100 699 1 023 326

Beslutsprocess för ersättningar
Ersättning och villkor till verkställande direktör beslutas av styrelsen. 
Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av ersättnings-

Den rörliga lönen baseras på intjäningsperiod om ett år, där utfall är 
beroende av i förväg uppsatta mål.    
 
Med övrig ersättning avses förmåner i form av tjänstebil, sjukvårds-
föräkring eller liknande ersättningar.    
 
     
Ersättningar och villkor ledande befattningshavare   
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, 
pensionsförmåner samt övriga förmåner som tjänstebil. Med andra 
ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med 
verkställande direktören under året utgjort koncernledning.  
    
Anställningsvillkor för verkställande direktör   
Verkställande direktören har en uppsägningstid på 12 månader 
ifall uppsägningen är från koncernens sida och om verkställande 
direktören väljer att avsluta sin anställning är uppsägningstiden 6 
månader. Pensionsförmånen för verkställande direktören är 19,5% av 
pensionsgrundande lön. Pensionsförsäkring för verkställande direktör 
är tecknad och premie för denna utgår till 440 tkr. Prestationsbaserad 
ersättning kan utgå med som mest sex månadslöner.    
  
Styrelsearvoden     
Årsstämman 2017 godkände styrelsearvode till styrelseledamöterna till 
ett totalt värde om 730 000 kronor, varav till ordföranden 250 000 kr 
och 120 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda 
i bolaget samt för arvode i styrelseutskotten godkändes 50 000 kr som 
arvode. Under extra bolagsstämma i december valdes det in en ny 
styrelseledamot samt beslutades om revisionsutskott.   
  

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bok-
föring 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. Övriga 
tjänster avser rådgivning inom revisionsnära områden såsom redovisning, 
due diligence och skatt etc.

Ersättning till revisorer

UPPLYSNINGAR AVSEENDE ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

    Pensions- Övrig 
2017  Grundlön Rörlig lön kostnad ersättning Totalt

Pelle Mattisson, verkställande direktör  2 456 0 440 83 2 979
Övriga ledande befattningshavare  9 079 0 2 094 481 11 654
  
  11 535 0 2 534 564 14 633

    Pensions- Övrig
2016  Grundlön Rörlig lön kostnad ersättning Totalt

Hélène Gustavii, verkställande direktör jan 2 145 0 424 96 2 665
Pelle Mattisson, verkställande direktör feb-dec 2 087 0 440 21 2 548
Övriga ledande befattningshavare  9 848 0 2 290 249 12 387
  
  14 080 0 3 154 366 17 600

utskottet efter förslag från Vd. Till styrelsens ordförande och ledamöter 
utgår fast arvode och sammanträdesarvode enligt årsstämmans beslut.

Ernst & Young 2017 2016

Revisionsuppdrag 1 197 984
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 156 36
Skatterådgivning 6 320
Övriga tjänster 0 161
 1 359 1 501

Fördelning av avskrivningar 2017 2016

Immateriella anläggningstillgångar -1 527 -2 784
Inventarier -10 265 -9 208
Förbättringsutgift på annans fastighet -3 197 -2 927
 -14 989 -14 919

Fördelning av nedskrivningar 2017 2016

Immateriella anläggningstillgångar 0 -1 370
 0 -1 370

  Arvode för
2017 Arvode styrelseutskott

Jan Friedman, styrelseordförande  250 30
Bo Wallblom, styrelseledamot 120 0
Mats Wedin, styrelseledamot 120 15
Emil Ahlberg, styrelseledamot 120 38
Eva Hamilton, styrelseledamot 120 0
Leif Nilsson, styrelseledamot 5 0
 
 735 83

  Arvode för
2016 Arvode styrelseutskott

Jan Friedman, styrelseordförande  245 20
Helena Skåntorp, styrelseledamot 37 0
Bo Wallblom, styrelseledamot 117 0
Mats Wedin, styrelseledamot 117 15
Göran Grell, styrelseledamot 37 0
Emil Ahlberg, styrelseledamot 117 15
Eva Hamilton, styrelseledamot 80 0
 
 750 50

NOT 4  ARVODE TILL REVISORER NOT 5  AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
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Bland bolagets operationella leasingavtal förekommer inga variabla 
avgifter eller restriktioner av väsentligt värde. Årets operationella 
leasingkostnader fördelas enligt följande:   

Framtida minimileaseavgifter fördelas enligt följande:

Operationella leasingkostnader 2017 2016

Lokaler och lagerhyra 45 959 39 945
Fordon 831 970
Inventarier 760 1 001

Summa 47 550 41 916

Framtida minimileaseavgifter 2017 2016 
   
Inom 1 år 34 238 32 628
Mellan 1-5 år 112 735 111 071
Mer än 5 år 145 063 157 554

Summa 292 036 301 253

NOT 6  LEASINGAVTAL

Finansiella intäkter 2017 2016

Övriga ränteintäkter 183 594
Valutakursförändringar 282 0

Summa 465 594

Aktuell skattekostnad 2017 2016

Aktuell skatt på periodens resultat -7 167 -4 758
Summa aktuell skatt -7 167 -4 758
   
Uppskjuten skatt   
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -238 761
Uppskjuten skatt på underskottsavdrag  320 4 957

Summa uppskjuten skatt 82 5 718
Inkomstskatt -7 085 960

Avstämning av effektiv skattesats 2017 2016

Resultat före skatt 29 223 -7 475
Skatt enligt gällande skattesats 
för moderbolaget (22%) -6 429 1 645
Ej avdragsgilla kostnader -706 -965
Ej skattepliktiga intäkter 0 6
Effekt uppskjuten skatt på underskottsavdrag 577 4 957
Skillnad i olika verksamhetsländers skattesats -98 -4 636
Årlig avskrivning uppskjuten skatt 
avseende direktavdrag byggnad 330 -47
Övrigt  -760 0

Redovisad skatt -7 085 960

Finansiella kostnader 2017 2016

Övriga räntekostnader -235 -30
Valutakursförändringar -437 -150
Resultat från andelar i koncernbolag 0 -33

Summa -672 -213

NOT 7  FINANSNETTO

NOT 8  SKATT

Uppskjuten skattefordran 2017 2016

Skattemässiga underskott 5 705 5 667
Temporära skillnader 629 610
Skattemässig skillnad avskrivning 
byggnad direktavdrag 0 -2 235
Uppskjuten skatt på uppskrivning byggnad 0 -154

Summa 6 334 3 888

Uppskjuten skatteskuld 2017 2016

Temporär skillnad hyresrabatt HB -467 0
Periodiseringsfond Minnesota -1 198 0
Direktavdrag byggnad Golden Hits -1 905 0
Uppskjuten skatt på skattemässig 
skillnad Danmark -967 -878

Summa -4 537 -878

Samtliga ränteintäkter hänför sig till finansiella poster som värderas till  
upplupet anskaffningsvärde.

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det 
teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd 
genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen 
enligt följande:

Det finns skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar har redovisats i balansräkningen uppgående 
till 5705 tkr (5667 tkr) och har ingen tidsbegränsning. Uppskjutna skattefordringar har redovisats för dessa poster, då det är 
sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster. 

Samtliga räntekostnader hänför sig till finansiella poster som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde.

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN:

 Balans per Redovisat över Redovisat  i övrigt Omräknings- Balans per
            1 Jan 2017 resultaträkningen  totalresultat differens 31 dec 2017

Skattemässiga underskott 5 667 38 0 0 5 705
Temporära skillnader -2 503 260 0 0 -2 243
Uppskjuten skatt på uppskrivning byggnad -154 -313 0 0 -467
Periodiseringsfond Minnesota 0 -1 198 0 0 -1 198

Utgående redovisat värde uppskjuten skattefordran 3 010 -1 213 0 0 1 797

 2017 2016

Årets resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 22 138 -6 515
Genomsnittligt antal ordinarie 
utestående aktier 14 423 083 14 423 083
Resultat i kronor per aktie 
före utspädning  1,53 -0,45 
 
Genomsnittligt antal utspädande aktier 0 0
Resultat i kronor per aktie 
efter utspädning 1,53 -0,45

Övriga immateriella anläggningstillgångar 2017 2016

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 6 275 6 029
Årets anskaffningar 2 083 246
Utrangering -1 734 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 624 6 275
   
Ingående ackumulerade avskrivningar -4 660 -3 246
Årets avskrivningar -1 362 -1 414
Utrangeringar 1 734 0
Utgående ackumulerade av- 
och nedskrivningar -4 288 -4 660

Redovisat värde 2 336 1 615

Hyresrätter och liknande rättigheter 2017 2016

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 16 090 16 090
Årets anskaffningar 0 0
Årets försäljning / utrangering 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 090 16 090
   
Ingående ackumulerade avskrivningar -15 598 -12 858
Nedskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -165 -1 370
Årets nedskrivningar 0 -1 370
Utgående ackumulerade av- 
och nedskrivningar -15 763 -15 598
   
Redovisat värde 327 492

Goodwill 2017 2016

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 137 314 137 314
Under året tillkommen Goodwill utifrån 
förvärv av bolag 83 996 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 221 310 137 314
   
Ingående ackumulerade avskrivningar -37 924 -37 924
Utgående ackumulerade avskrivningar -37 924 -37 924
   
Ingående och utgående nedskrivningar -20 440 -20 440
   
Redovisat värde 162 946 78 950

NOT 9  RESULTAT PER AKTIE

NOT 10  IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Förbättringsutgift på annans fastighet 2017 2016

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 76 789 78 999
Årets anskaffningar 4 513 1 714
Försäljningar, utrangeringar -2 978 0
Omklassificeringar 0 -3 924
Valutakursdifferenser -598 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 77 726 76 789
   
Ingående ackumulerade avskrivningar -57 130 -54 544
Årets avskrivningar -3 197 -2 927
Försäljningar, utrangeringar 2 970 0
Omklassificeringar 0 341
Valutakursdifferenser 662 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -56 695 -57 130
   
Redovisat värde 21 031 19 659

 2017 2016

Live Entertainment 7 910 7 910
Event 56 148 18 296
Venues 98 888 52 744

 162 946 78 950

NOT 11  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

För information om var av- och nedskrivningar redovisas i 
resultaträkningen, se not 5.

Nedskrivningsprövning
Koncernens goodwill på 162 946 tkr (78 950 tkr) har uppstått vid förvärven 
enligt följande. Under 2002 förvärvades 100% av dotterföretaget Powerart 
(2Entertain Sverige AB). År 2004 förvärvades 50% av Oscarsteatern AB 
och under 2007 förvärvades 75% av Hansen Event & Conference AB via 
bolaget 2E Event AB. År 2009 förvärvades 100% av Wallmans Group AB 
med tillhörande dotterbolag. År 2010 köptes de resterande 25% av Hansen 
Event & Conference AB via bolaget 2E Event AB och via Wallmans Group 
AB förvärvades 100% av Hamburger Börs AB. Under 2012 förvärvades de 
resterande 51% av Ladies Night som då blev helägt. Under 2017 förvär-
vades 100% av Minnesota Communication AB samt Ballbreaker Kungshol-
men AB via bolaget Wallmans Group AB. Goodwill nedskrivningsprövas 

på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). Sedan tidigare har koncernen tre kassage-
nererande enheter med goodwill; Live Entertainment, Venues och Event. 
Med årets förvärv av dotterbolag har bolagen Minnesota Communication 
AB och Ballbreaker Kungsholmen AB tillkommit. Värdet på Minnesota har 
testats i likhet med övriga kassagenererande enheter, medan goodwillen 
som uppstod i och med förvärvet av Ballbreaker Kungsholmen AB inte 
testats, då förvärvet skedde så pass sent på året (2017-11-01).

Nedskrivningsprövningen består i att bedöma om enhetens återvin-
ningsvärde är högre än dess redovisade värde. Återvinningsvärdet har 
beräknats på basis av enhetens nyttjandevärde, vilket utgör nuvärdet 
av enhetens förväntade framtida kassaflöden utan hänsyn till eventuell 
framtida verksamhetsexpansion och omstrukturering. Beräkningen av 
nyttjandevärdet har baserats på:

- En diskonteringsfaktor på 11% (11%) procent före skatt
- En prognos av kassaflöden under de närmaste 5 åren 
- En extrapolering av kassaflödena efter år 5 utan tillväxt.

Den diskonterade kassaflödesmodellen innefattar prognostisering av 
framtida kassaflöden från rörelsen inkluderande uppskattningar av 
intäktsvolymer och produktionskostnader. De viktiga antaganden som 
driver förväntade kassaflöden under de närmaste fem åren utgörs av 
tillväxttakt i intäkter och resultat. Värden har skattats på dessa variabler 
i huvudsak baserat på och i enlighet med historiska erfarenheter. Mots-
varande bedömning har gjorts av nivåer på EBITDA-, EBIT- och vinstmar-
ginaler. Beräkningarna påvisar inget nedskrivningsbehov och de indikerar 
inte att några rimligt möjliga förändringar i viktiga antaganden skulle leda 
till ett nedskrivningsbehov.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar, exklusive varulager 
och uppskjutna skattefordringar, testas för att fastställa eventuella 
nedskrivningsbehov när en indikator på värdenedgång har identifierats. 
Värdet av goodwill skall testas för nedskrivning minst årligen.
En tillgång skrivs ned om redovisat värde överstiger dess återvin-
ningsvärde, där återvinningsvärdet definieras som det högsta av en 
tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärde diskonteras framtida kassaflöden som tillgången bedöms 
generera. Bolaget använder sig av ett vägt avkastningskrav (WACC) för 
att diskontera framtida kassaflöden och beräkna den kassagenererade 
enhetens nyttjandevärde. Om en tillgång inte kan nedskrivningstestas 
separat skall den allokeras till den lägsta möjliga gemensamma nämnaren 
där oberoende kassaflöden kan fastställas, så kallad kassagenererande 
enhet, för att testa dessa tillsammans för nedskrivning. I de fall förutsät-
tningarna för en gjord nedskrivning ändras finns det möjlighet att 
återföra gjorda nedskrivningar. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till 
en kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter 
görs proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten. 
Nedskrivning på goodwill kan inte reverseras.

Goodwillvärdet fördelar sig per kassagenererad enhet enligt följande
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 2017 2016

Redovisat värde vid årets ingång 8 941 4 311
Förvärv av intressebolag 0 4 891
Avyttring av intresseföretag 0 0
Återföring av nedskrivning 0 0
Andel i intresseföretagets resultat 1 436 -261

Redovisat värde 10 376 8 941

 2017 2016

Förutbetalda hyror 4 371 5 253
Förutbetalda produktionskostnader 16 510 72 912
Upplupna intäkter 6 683 6 740
Övriga poster 23 356 3 832
 
 50 920 88 737

 2017 2016

Råvaror och förnödenheter 4 710 4 510
 4 710 4 510

 2017 2016

Kundfordringar 89 552 60 683
Reserv för osäkra fordringar -210 -309

Summa fordringar, netto 89 342 60 374

 
Åldersanalys av kundfordringar och övriga 
fordringar, förfallna men ej nedskrivna. 2017 2016

<30 dagar 14 601 4 656
30-90 dagar 2 366 730
91-180 dagar 319 20
>180 dagar 5 705 309

Belopp vid årets utgång 22 991 5 715

Åldersanalys av kundfordringar,  
förfallna och nedskrivna. 2017 2016

>180 dagar 0 309

Belopp vid årets utgång 0 309

Avsättning för osäkra kundfordringar 2017 2016

Avsättning vid årets början 309 1 082
Avsättning för befarade förluster 67 0
Konstaterade förluster 161 0
Återförda outnyttjade belopp -170 -773

Belopp vid årets utgång 367 309

NOT 12   ANDELAR I INTRESSEBOLAG

NOT 15  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 13  VARULAGER

NOT 14  KUNDFORDRINGAR

Av ovan resultat står Tickster AB för 668 tkr (314 tkr) och Oscarsteatern 
AB för 768 tkr (-575 tkr). Nedan anges de intresseföretag som styrelsen 
anser är väsentliga för koncernen per 31 december 2017. De intresseföre-
tag som anges nedan har aktiekapital som består enbart av stamaktier 
vilka ägs direkt av koncernen. De länder där dessa intresseföretag har 
bildats eller registrerats är också de länder där de bedriver sin huvudsak-
liga verksamhet.

Karaktären av innehav i intresseföretag 2017 och 2016:

Fotnot 1: Oscarsteatern AB bedriver uthyrning av lokaler och utrustning 
för främst teater-, konferens- och mötesverksamhet samt i samband 
med detta också restaurangverksamhet och försäljning av drycker och 
kioskvaror.

Fotnot 2: Tickster är en strategisk leverantör av smarta molnbaserade 
IT-tjänster som kopplar samman arrangörer och besökare inom musik, 
kultur och sport. De hjälper stora och små arrangörer till en enkel säljpro-
cess via nätet, mobilen, per telefon och över disk – från marknadsföring 
till effektiv administration av evenemang.

Under året har en nedskrivning av artiklar i lagret gjorts 
till ett belopp av 0 tkr  (0 tkr).

För kundfordringar finns inga säkerheter. 
Det finns heller inga pantsatta kundfordringar.

Avsättning för osäkra kundfordringar motsvarar 0,004 % (0,01%) 
av totala kundfordringar och har förändrats enligt följande.

Förändring av reserven för osäkra kundfordringar ingår i posten övriga 
externa kostnader i resultaträkningen.   
   
Den maximala kreditrisken per balansdagen är det redovisade värdet för 
varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som 
säkerhet.

    Karaktären 
 Verksamhetsort/    av företagets
Företagets namn land Org nr Ägarandel förbindelse 

Oscarsteatern AB Stockholm, Sverige  50% Fotnot 1
Tickster AB Göteborg, Sverige   20% Fotnot 2

Pågående nyanläggningar och förskott 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 13 517 653
Årets anskaffningar 14 803 13 330
Omklassificerat  0 -466

Redovisat värde 28 320 13 517

Inventarier 2017 2016

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 129 119 111 496
Årets anskaffningar 7 124 12 828
Under året förvarde inventarier 
från Dotterbolag 10 826 0
Omklassificeringar 0 4 390
Försäljningar, utrangeringar -10 910 0
Valutakursdifferenser -41 405
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 136 118 129 119
   
Ingående ackumulerade avskrivningar -88 200 -78 929
Årets avskrivningar -10 265 -9 208
Under året förvarde ack. avskrivningar 
från Dotterbolag -9 428 0
Omklassificeringar 0 0
Försäljningar, utrangeringar 10 612 -63
Valutakursdifferenser 80 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -97 201 -88 200
   
Redovisat värde 38 917 40 919

NOT 16  EGET KAPITAL

Aktiekapital     
Per den 31 december 2017 omfattade det registrerade aktiekapitalet 
14 423 083 stamaktier (14 423 083) med ett kvotvärde på 0,50 kr. 
Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs 
efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman 
med en röst per aktie. 
    
Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital tillskjutet av Moment Groups 
ägare.

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har 
upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som 
koncernens finansiella rapporter presenteras i. Koncernen presenterar 
sina finansiella rapporter i svenska kronor. Ackumulerad omräkningsdif-
ferens redovisas i resultatet vid avyttring av utländska verksamheten.

Reserver koncernen - Omräkningsreserv 2017 2016

Ingående värde  743 -659
Årets förändring 69 1 402
Överfört till årets resultat 0 0

Utgående balans  812  743 

Långfristig 2017 2016

Skulder till kreditinstitut 39 080 0
Summa 39 080 0

 2017 2016

Upplupna löner och semesterlöner 19 888 17 152
Upplupna sociala avgifter 11 086 9 018
Upplupna produktionskostnader 26 076 38 373
Förutbetalda biljettintäkter 102 750 159 795
Övriga poster 26 932 6 050

 186 732 230 388

JF Asset Management 2017 2016

Rådgivningstjänster 510 0

Kortfristig 2017 2016

Banklån 10 021 0
Övrigt 0 0
Summa 10 021 0
   
Summa upplåning 49 101 0

NOT 17  UPPLÅNING

NOT 18  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 19  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

De upptagna banklånen har en löptid om 3 år och löper på en
genomsnittlig ränta om 2,0% per år (2016: - % per år).   
     
I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot säkerhet på 
49 101 tkr (2016: 0 tkr). Säkerhet för banklån utgörs av koncernens ställda 
säkerhet enligt not 22.     
    
Skulder till kreditinstitut har så kallade covenanter kopplade till sig, dvs. 
låneåtaganden som behöver vara uppfyllda. Om dessa inte är uppfyllda 
kan kreditinstitutet, långivaren, begära att Moment Group ska återbetala 
lånet i förtid. Bland convenantvillkoren finns bland annat bestämmelser 
för förhållandet mellan koncernens totala räntebärande skulder och 
EBITDA. Moment Group har uppfyllt dessa villkor under året.  
    
Koncernens exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta 
och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling är vid 
rapportperiodens slut följande:

Försäljning till närstående sker på marknadsmässiga villkor. Vid inköp 
och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för 
prissättning som vid transaktioner med externa parter.
 
Moment Group AB har inte lämnat garantier eller borgensförbindelser 
till eller till förmån för styrelseledamöter eller andra ledande 
befattningshavare.
 
Under perioden 14 juni 2017 - 14 december 2017 har Jan Friedman, 
via bolaget JF Asset Management, givits uppdrag att utföra 
rådgivningstjänster åt Moment Group AB. Uppdragets art och ordning har 
skett vid sidan av uppdraget som bolagets styrelseordförande.              

Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning 
är som följer:

Redovisat värde
 

Verkligt värde
   
 2017 2016 2017 2016

Banklån 39 080 0 39 080 0
Summa 39 080 0 39 080 0

 2017 2016

<6 månader  5 010 0
6-12 månader 5 011 0
1-5 år 39 080 0
>5 år  0 0

Summa 49 101 0
   

Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Beviljad checkräkningskredit 20 000 0
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 Finansiella
 tillgångar/skulder
 värderade till verkligt Lånefordringar och Finansiella tillgångar Andra Summa
 värde via resultatet kundfordringar som kan säljas finansiella skulder redovisat värde

Finansiella tillgångar     
Andra långfristiga fordringar 0 62 0 0 62
Upplupna intäkter 0 6 740 0 0 6 740
Likvida medel 0 84 119 0 0 84 119
Kundfordringar 0 60 374   60 374

Summa 0 151 295 0 0 151 295
     
Finansiella skulder     
Räntebärande skulder 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 52 653 52 653
Upplupna kostnader 0 0 0 230 388 230 388

Summa 0 0 0 283 041 283 041

Identifierbara förvärvade  Redovisade Justering Verkligt
tillgångar och övertagna  värden vid till verkligt värde/
skulder  förvärvstidpunkten värde Totalt
        
Materiella anläggningstillgångar 1 286 0 1 286
Varulager 660 0 660
Övriga omsättningstillgångar 13 251 0 13 251
Likvida medel 16 932 0 16 932
Avsättningar för skatter -960 0 -960
Skatteskulder -1 310 0 -1 310
Kortfristiga skulder -30 779 0 -30 779

Summa identifierbara nettotillgångar -920 0 -920
Goodwill*   83 996

Summa   83 076

Överförd ersättning   -53 700
Förvärvade likvida medel   16 932

Påverkan på koncernens likvida medel   -36 768
   
Nettoomsättning under innehavstid 
i de förvärvade enheterna   101 994
Nettoomsättning 2017 före förvärv 
i de förvärvade enheterna   48 000
   
Nettoresultat under innehavstid 
i de förvärvade enheterna   14 412
Nettoresultat 2017 före förvärvet 
i de förvärvade enheterna   2 000

NOT 20  FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2017.

Finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2016.

 Finansiella
 tillgångar/skulder
 värderade till verkligt Låne-fordringar och Finansiella tillgångar Andra Summa
 värde via resultatet kund-fordringar som kan säljas finansiella skulder redovisat värde

Finansiella tillgångar     
Andra långfristiga fordringar 0 63 0 0 63
Upplupna intäkter 0 6 683 0 0 6 683
Likvida medel 0 77 301 0 0 77 301
Kundfordringar 0 89 342 0 0 89 342

Summa 0 173 389 0 0 173 389
     
Finansiella skulder     
Räntebärande skulder 0 0 0 49 101 49 101
Leverantörsskulder 0 0 0 84 863 84 863
Upplupna kostnader 0 0 0 186 732 186 732

Summa 0 0 0 320 696 320 696

NOT 21  FINANSIELL RISKHANTERING

Hantering av kapital 
Koncernens mål avseende kapitalstruktur är att trygga koncernens 
förmåga att fortsätta bedriva sin verksamhet, så att den kan fortsätta att 
generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och 
att upprätthålla en optimal kapitalstruktur. För att upprätthålla eller just-
era kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning som betalas 
till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller 
sälja tillgångar för att reducera skulderna.    
    
Koncernen bedömer kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. Detta ny-
ckeltal beräknas som nettoskuld dividerad med totalt kapital. Nettoskuld 
beräknas som total upplåning (omfattande posterna kortfristig upplåning 
och långfristig upplåning) med avdrag för likvida medel. Totalt kapital 
utgörs av redovisat eget kapital plus nettoskulden.   
  

2017-12-31 <3 månader 3 mån-1 år 1-2 år 2-5 år >5 år

Lån 49 101 10 021 0 39 080 0
Leverantörsskulder 84 863 0 0 0 0
Övriga finansiella skulder 0 0 0 0 0

Totalt  133 964 10 021 0 39 080 0

2016-12-31 <3 månader 3 mån-1 år 1-2 år 2-5 år >5 år

Lån 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 52 653 0 0 0 0
Övriga finansiella skulder 0 0 0 0 0

Totalt  52 653 0 0 0 0

 2017 2016

Total upplåning (Not 17) 49 101 0
Avgår: likvida medel (Not 24) -77 301 -84 119
Nettoskuld -28 200 -84 119

Summa kapital 146 520 124 313
   
Skuldsättningsgrad Neg Neg

Finansiell riskhantering inom Moment Group AB  
Koncernens huvudsakliga finansiella instrument har under året bestått 
av banklån och avbetalningsköp. Huvudsyftet med dessa finansiella 
instrument är att möjliggöra finansiering av koncernens verksamhet. 
Koncernen använder sig även av factoring/försäljning för sina 
kundfordringar i två av dotterbolagen, syftet med detta finansiella 
instrument är att smidigare erhålla likviditet. Koncernen har flera andra 
finansiella instrument såsom kundfordringar och leverantörsskulder, vilka 
är direkt hänförliga till den operativa verksamheten.    
     
De huvudsakliga riskerna för koncernens finansiella instrument är 
ränterisker, likviditetsrisker, växelkursrisker samt kreditrisker. Styrelsen 
beslutar om policys för hur samtliga av dessa risker ska hanteras. Det 
har inte varit några förändringar i de mål och principer som gäller för 
riskhantering.     
     
Marknadsrisk     
Valutarisker     
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som 
uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende Norska 
kronor (NOK), danska kronor (DKK) och euro (EUR). Valutarisk uppstår 
genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder 
samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Valutarisker uppstår 
när framtida affärstransaktioner eller redovisade tillgångar eller skulder 
uttrycks i en valuta som inte är enhetens funktionella valuta.   
   
Ränterisker     
Koncern är exponerad mot förändringar i marknadsräntorna, 
huvudsakligen knutet till koncernens långfristiga lån.    
  
Kreditrisk i kundfordringar    
Koncernen bedriver inom företagssegmentet enbart handel med erkända, 
kreditvärdiga kunder. Det är koncernens policy att kunder som vill handla 

på kredit ska genomgå lämplig kreditkontroll. Kundreskontran övervakas 
löpande, värdet av osäkra kundfordringar är av denna anledning inte 
betydande. Med hänsyn till kreditrisker som uppstår i koncernens övriga 
finansiella tillgångar, vilka innefattar likvida medel så är koncernens 
huvudsakliga kreditrisk knuten till motparters underlåtelse att leva 
upp till sina åtaganden. Koncernens maximala exponering utgörs av 
det redovisade värdet av dessa finansiella instrument. Det finns inga 
betydande ansamlingar av kreditrisker inom koncernen.

Tabellen nedan summerar löptiderna för koncernens finansiella skulder 
per 31:e december för räkenskapsåren 2017 och 2016, utifrån avtalsenliga 
odiskonterade kassaflöden.

NOT 23  KASSAFLÖDESANALYS OCH LIKVIDA MEDEL

Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet 2017 2016

Avskrivningar 14 623 16 323
Realisationsresultat 15 0
Andel i intressebolags resultat -1 436 261
Övrigt 117 -5

Summa 13 319 16 579

Räntor och utdelningar 2017 2016

Erhållen ränta 46 451
Betald ränta -158 -37

Summa -112  414

Likvida medel 2017 2016

Kassa och bank 77 301 84 119

Summa 77 301 84 119

NOT 22  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

Ställda säkerheter 2017 2016

Företagsinteckningar 18 000 22 000
Fastighetsinteckningar 0 0
Pantsatta dotterbolagsaktier 62 942 0

Summa ställda säkerheter 80 942 22 000
   

   
Eventualförpliktelser 2017 2016

Borgensåtaganden 0  0 
Andra typer av eventualförpliktelser 0  0 

Summa eventualförpliktelser 0  0 
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NOT 24  FÖRVÄRV OCH AVYTTRING DOTTERBOLAG

FÖRVÄRV 2017

Minnesota Communication AB
Moment Group förvärvade den 1 februari 2017 100% av Minnesota 
Communication AB. Det verkliga värdet på identifierade tillgångar och 
skulder netto uppgick till 37,9 msek, som allokerades som goodwill. 
Den goodwill som redovisas för förvärvet motsvaras av det förvärvade 
bolagets marknadsposition på den svenska marknaden inom Brand 
Engagement, personalens kompetens och erfarenheter inom branschen, 
nätverk, kontaktytor och etablerade och upparbetade kundrelationer 
samt förväntade framtida synergier. Verkligt värde på kundfordringar 
uppgick till 7,2 msek, som i sin helhet reglerats vid rapportdatum. 
Förvärvsrelaterade utgifter uppgick till mindre 30 tsek och redovisades i 
övriga rörelsekostnader i första kvartalets resultat. 

I och med förvärvet stärker nu Moment Group upp sin närvaro inom 
eventmarknaden i Sverige. Den förvärvade rörelsen kommer fortsatt att 
drivas under varumärket Minnesota och med samma ledning som tidigare.

Ballbreaker Kungsholmen AB
Den 1 november 2017 förvärvades samtliga aktier i Ballbreaker 
Kungsholmen AB. Det verkliga värdet på identifierade tillgångar och 
skulder netto uppgick till 46,2 msek, som allokerades som goodwill. 
Den goodwill som redovisas för förvärvet motsvaras av det förvärvade 
bolagets marknadsposition på marknaden i Stockholm, erfarenheter 
inom branschen, nätverk, upparbetade kundrelationer, kvalitet i leverans 
samt förväntade framtida synergier. Förvärvsrelaterade utgifter uppgick 
till 0,4 msek och redovisades i övriga rörelsekostnader i fjärde kvartalets 
resultat. 

I och med förvärvet går Moment Group in i ett nytt och spännande 
segment som bygger på att gästen själv tar en aktiv del i sin upplevelse 
tillsammans med vänner, kollegor och familj. Den förvärvade rörelsen 
rapporteras inom affärsområde Venues och integreras fullt ut i 
affärsområdets rutiner och processer under 2018.

AVYTTRING 2017

I december 2017 avyttrades Wallmans Production AB. Försäljningen 
gav upphov till ett koncernmässigt rearesultat om -15 tsek. Effekten på 
kassaflödet uppgick till -11 tsek



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER RESULTAT

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

  2017-01-01 2016-01-01 
(TSEK) Not 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning 25  22 009 18 207
   
Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostnader 25, 27, 29 -18 939 -16 027
Personalkostnader 26 -10 683 -11 450
Avskrivningar 28 -1 635 -1 118
  -31 257 -28 595
Rörelseresultat  -9 248 -10 388
   
Resultat från finansiella poster   
Resultat från andelar i koncernbolag  -1 000 81 811
Ränteintäkter och liknande resultatposter  1 559 905
Räntekostnader och liknande resultatposter  -571 -890
 30 -12 81 826
Resultat efter finansiella poster  -9 260 71 438

Bokslutsdispositioner 31  5 517 -12 207
Resultat före skatt  -3 743 59 231

Skatt 32 591 4 957

Årets resultat  -3 152 64 188

  2017-01-01 2016-01-01 
(TSEK) Not 2017-12-31 2016-12-31

Årets resultat  -3 152 64 188
Årets övrigt totalresultat  - -

Årets totalresultat 40 -3 152 64 188

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

(TSEK) NOT 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 33   
Övriga immateriella anläggningstillgångar  2 336 1 608
   
Materiella anläggningstillgångar 34   
Inventarier  935 644
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernbolag 35  170 833 170 833
Andelar i intressebolag  4 956 4 956
Uppskjutna skattefordringar 32  5 534 4 957
Summa anläggningstillgångar  184 594 182 998

   
Fordringar hos koncernbolag   73 647 22 799
Övriga fordringar  1 642 1 450
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 36  2 100 2 676
  77 389 26 925
   
Kassa och bank  0 2 573
Summa omsättningstillgångar  77 389 29 498

SUMMA TILLGÅNGAR  261 983 212 496

(TSEK) NOT 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital    
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  7 212 7 212
Reservfond  19 632 19 632
  26 844 26 844
Fritt eget kapital   
Överkursfond  70 765 70 765
Balanserat resultat  49 575 -14 613
Årets resultat  -3 152 64 188
  117 188 120 341
Summa eget kapital  144 032 147 185
   
Långfristiga skulder 37   
Skulder till kreditinstitut  39 080 0
Summa långfristiga skulder  39 080 0
   
Kortfristiga skulder 37   
Skulder till kreditinsitut  10 020 0
Leverantörsskulder  3 536 2 381
Skulder till koncernbolag  63 304 60 631
Övriga skulder  530 300
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 481 2 000
Summa kortfristiga skulder  78 871 65 312

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  261 983 212 497
   
För information om ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser se not 38.
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER 
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(TSEK) 

Ingående eget kapital 2016-01-01 7 212 19 632 70 765 -451 7 470 104 628
      
Omföring av föregående års resultat    7 470 -7 470 
Årets resultat     64 188 64 188
Årets övrigt totalresultat      
Årets totalresultat 0 0 0 7 470 56 718 64 188
      
Transaktioner med ägare      
Utdelning  0 0 0  0

Summa transaktioner med ägare 0 0 0 -21 635 0 -21 635

Utgående eget kapital 2016-12-31 7 212 19 632 70 765 -14 615 64 188 147 182
      
Ingående eget kapital 2017-01-01 7 212 19 632 70 765 -14 615 64 188 147 182
      
Omföring av föregående års resultat    64 188 -64 188 0
Årets resultat     -3 152 -3 152
Årets övrigt totalresultat      0
Årets totalresultat 0 0 0 64 188 -67 340 -3 152
      
Transaktioner med ägare      
Utdelning  0 0 0  0

Summa transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 0

Utgående eget kapital 2017-12-31 7 212 19 632 70 765 49 573 -3 152 144 032

  
Reserv-  

fond
Aktie-
kapital

   
Balanserat

resultat

  
Årets  

resultat
Överkurs-

fond Summa

BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

  2017-01-01 2016-01-01 
(TSEK) Not 2017-12-31 2016-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Resultat före skatt  -9 976 59 231
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 39 2 351 1 118
Betald inkomstskatt  -1 172 242
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -8 797 60 591
förändringar i rörelsekapital   
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Förändring av kortfristiga fordringar  -75 729 4 735
Förändring av kortfristiga skulder  -21 366 -33 509
  -97 095 -28 774
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -105 892 31 817
   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
Förvärv av andel i intressebolag  0 -4 956
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   
& materiella anläggningstillgångar  -2 652 -652
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 652 -5 608
   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   
Upptagna lån  50 100 0
Amortering av lån  -1 000 -2 000
Koncernbidrag  5 518 0
Lämnad utdelning  0 -21 635
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  54 618 -23 635
   
Årets kassaflöde  -53 926 2 574
Likvida medel vid årets början  2 574 0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG 39 -51 352 2 574
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Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningsla-
gen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.  Även 
av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för 
noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovis-
ningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna 
IFRS och uttalande så långt detta är möjligt inom ramen för årsre-
dovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag 
och tillägg som ska göras från IFRS. De nedan angivna redovisningsprinc-
iperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag redovisas enligt RFR 2:s alternativregel som innebär att 
erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition 
i resultaträkningen. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos 
mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån 
nedskrivning ej erfordras. 

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skat-
teskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp 
på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

 2017 2016

Andel av årets totala inköp som skett 
från andra företag inom koncernen 2,3% 5,9%
Andel av årets totala försäljning som 
skett till andra företag inom koncernen 100% 100,0%

NOT 25  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG

Medelantalet anställda
Antal anställda är beräknat med utgångspunkt från koncernens mått på 
normalarbetstid som utgör 1800 timmar.

NOT 26  ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2017

2017

2016

2016

  Antal  Antal
 Totalt män Totalt män

Ledande befattningshavare 5 2 5 2
Övriga anställda 3 1 1 0

Summa moderbolaget 8 3 6 2

 Lön och   Lön och
 andra Sociala Pensions- andra Sociala Pensions-
 ersätt- kost- kost- ersätt- kost- kost-
 ningar nader nader ningar nader nader

Ledande 
befattningshavare 5 920 1 663 1 151 4 855 1 525 1 113
Övriga anställda 1 339 518 113 2 149 672 436

Summa 
moderbolaget 7 259 2 181 1 264 7 004 2 197 1 549

För information om ersättningar till styrelse, Vd och 
koncernledning se koncernens not 3.

Framtida minimileaseavgifter 2017 2016

Inom 1 år 3 557 3 938
Mellan 1-5 år 9 420 7 820
Mer än 5 år 0 0

Summa 12 977 11 758

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bok-
föring 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. Övriga 
tjänster avser rådgivning inom revisionsnära områden såsom redovisning, 
due diligence och skatt etc.

Ersättning till revisorer 2017 2016

Ernst & Young   
Revisionsuppdrag 237 250
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 0 22
Skatterådgivning 0 210
Övriga tjänster 65 161

Summa 302 643

Fördelning av avskrivningar 2017 2016

Immateriella anläggningstillgångar -1 355 -827
Inventarier -280 -291

Summa -1 635 -1 118

NOT 27  ARVODE TILL REVISORER

NOT 28  AVSKRIVNINGAR

Bland bolagets operationella leasingavtal förekommer inga variabla 
avgifter eller restriktioner av väsentligt värde. Årets operationella 
leasingkostnader fördelas enligt följande:   
 

Framtida minimileaseavgifter fördelas enligt följande:

NOT 29  OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

 2017 2016

Lokaler och lagerhyra 4 231 4 058
Fordon 244 128
Inventarier 58 68

Summa 4 533 4 254

MODERBOLAGETS NOTER

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det 
teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd 
genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen 
enligt följande:    
    
I nedanstående tabell specificeras skatteeffekten av de temporära 
skillnaderna:

 2017 2016

Erhållna koncernbidrag 8 772 1 635
Lämnade koncernbidrag -3 255 -13 842

Summa 5 517 -12 207

Aktuell skattekostnad 2017 2016

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 14 0

Summa aktuell skatt 14 0

Uppskjuten skatt 2017 2016

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 0
Uppskjuten skatt på underskottsavdrag  577 -4 957

Summa uppskjuten skatt 577 -4 957
Inkomstskatt 591 -4 957

Avstämning av effektiv skattesats 2017 2016

Resultat före skatt -3 743 59 231
Skatt enligt gällande skattesats 
för moderbolaget (22%) 823 -13 031
Ej avdragsgilla kostnader -26 -11
Ej skattepliktiga intäkter 0 17 999
Skatt hänförlig till tidigare år 14 0
Övrigt Nedskrivning aktier i dotterbolag -220 0

Redovisad skatt 591 4 957

Uppskjuten skattefordran 2017 2016

Skattemässiga underskott 5 534 4 957

Summa 5 534 4 957

NOT 32  SKATT

Det finns skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna 
skattefordringar har redovisats i balansräkningen uppgående till 5 534 tkr 
(4 957 tkr) och har ingen tidsbegränsning. Uppskjutna skattefordringar 
har redovisats för dessa poster, då det är sannolikt att koncernen kommer 
att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

NOT 31  BOKSLUTSDISPOSITIONER

NOT 34  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 33  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2017 2016

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 5 004 4 646
Årets anskaffningar 2 083 358
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 087 5 004
   
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 397 -2 570
Nedskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -1 355 -827
Valutakursdifferenser 0 0
Utgående ackumulerade av- 
och nedskrivningar -4 752 -3 397
   
Redovisat värde 2 336 1 607

Inventarier 2017 2016

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 4 658 4 365
Årets anskaffningar 571 293
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 229 4 658
   
Ingående ackumulerade avskrivningar -4 014 -3 723
Årets avskrivningar -280 -291
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 294 -4 014
   
Redovisat värde 935 644

Samtliga ränteintäkter hänför sig till finansiella poster som 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

Samtliga räntekostnader hänför sig till finansiella poster som 
värderas till upplupet anskaffningsvärde

Finansiella intäkter 2017 2016

Ränteintäkter från koncernbolag 1 280 894
Övriga ränteintäkter 1 11
Valutakursförändringar 278 0

Summa 1 559 905

NOT 30  RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella kostnader 2017 2016

Räntekostnader från koncernbolag -453 -823
Övriga räntekostnader -118 -67
Netto valutakursförändringar 0 -62

Summa -571 -952
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Fotnot 1: 2Entertain AB bedriver produktion av shower och underhållning, 
arrangerar konserter och teaterföreställningar, försäljning av nöjespro-
duktioner samt därmed förenlig verksamhet    
 
Fotnot 2: 2Entertain Event AB bedriver konferens- och eventverksam-
het och därmed förenlig verksamhet.    
 
Fotnot 3: Wallmans Group AB bedriver handels-, agentur- och kon-
sultverksamhet inom restaurang- och nöjesbranscherna samt därmed 
förenlig verksamhet. 
    
Fotnot 4: 2E Digital AB vilande bolag.

NOT 35  KONCERNBOLAG

Andelar i koncernbolag 2017 2016

Redovisat värde vid årets ingång/utgång 170 833 170 833

Summa 170 833 170 833

Företagets namn Säte / land Org nr Ägarandel Verksamhet

2Entertain AB Falkenberg, Sverige 556436-0948 100% Fotnot 1
2E Event AB Falkenberg, Sverige 556740-2465 100% Fotnot 2
Wallmans Group AB Stockholm, Sverige 556326-9223 100% Fotnot 3
2E Digital AB Falkenberg, Sverige 556879-4167 100% Fotnot 4

 Eget Årets Antal Redovisat Redovisat
Företagets namn kapital  resultat andelar värde 2017 värde 2016

2Entertain AB 22 950 2 424 1 000 5 962 5 962
2E Event AB 28 276 -1 000 10 000 37 801 37 801
Wallmans Group AB 39 510 2 890 5 000 000 122 970 122 970
2E Digital AB 4 049 0 1 000 4 100 4 100
    170 833 170 833

Koncerbolagsförteckning   Org.nr Säte

Nöjespatrullen Showrestaurang AB    (dd) 556348-7759 Falkenberg
2Entertain Norge AB   (dd) 983569285 Oslo
2Entertain Sverige AB   (dd) 556561-0556 Falkenberg
Hansen Event & Conference AB   (dd) 556405-0267 Göteborg
Wallmans Salonger AB   (dd) 556435-7373 Stockholm
Golden Hits AB  (dd) 556451-0948 Stockholm
Ballbreaker Kungsholmen AB  (dd) 556728-5902 Stockholm
Kungsportshuset i Göteborg AB  (dd) 556453-2058 Stockholm
Wallmans Salonger i Oslo AS  (dd) 981995120 Oslo
Wallmans A/S  (dd) 26694094 Köpenhamn
Hamburger Börs AB  (dd) 556515-0652 Stockholm
Ladies Night Entertainment AB  (dd) 556751-8328 Stockholm
Ladies Night Sweden AB  (ddd) 556879-4167 Stockholm
Minnesota Communication AB  (dd) 556596-2619 Stockholm

*Förkortningen dd står för dotterdotterbolag.
** Förkortningen ddd står för dotterdotterbolag.

NOT 36  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 2017 2016

Förutbetalda hyror 1 029 1 060
Upplupna intäkter 0 0
Övriga poster 1 071 1 616

Summa 2 100 2 676

Under 2017 upptogs banklån med en total löptid om tre år och med en 
genomsnittlig ränta på 2,0% per år (2016: - % per år).   
    
Säkerhet i banklån utgörs av aktier i dotterbolag om 49 100 tkr 
(2016: 0 tkr). Säkerhet för banklån och företagsinteckning från 
moderbolag se not 39.
       
Skulder till kreditinstitut hade så kallade covenanter kopplade till sig, 
dvs. låneåtaganden som behöver vara uppfyllda.Bland convenantvillkoren 
fanns bland annat bestämmelser för förhållandet mellan koncernens to-
tala räntebärande skulder och EBITDA . Moment Group har uppfyllt dessa 
villkor under året.    
    
Koncernens exponering, avseende upplåning är vid rapportperiodens slut 
följande:    

NOT 37  UPPLÅNING

 2017 2016

 <6 månader  5 010 0
6-12 månader 5 010 0
1-5 år 39 080 0
>5 år  0 0

Summa 49 100 0
 
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Beviljad checkräkningskredit 20 000 0

Långfristig 2017 2016

Banklån 39 080 0
Summa 39 080 0
   
Kortfristig  

Banklån 10 020 0
Övrigt 0 0
Summa 10 020 0

Summa upplåning 49 100 0

Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning 
är som följer:

Redovisat värde
 

Verkligt värde
   
 2017 2016 2017 2016

Banklån 39 080 0 39 080 0
Summa 39 080 0 39 080 0

GÖTEBORG DEN 22 MARS 2018

Mats Wedin Bo Wallblom Emil Ahlberg

Jan Friedman Eva Hamilton Leif Nilsson
Styrelseordförande

Per Mattisson
Verkställande direktör

VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS  
DEN 29 MARS 2018

Ernst & Young AB

Staffan Landén
Auktoriserad revisor

NOT 40  FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

NOT 41  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
 
Balanserad vinst  120 339 925
Årets vinst  -3 149 721
 Kronor 117 190 204

  
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att  

till aktieägarna utdelas 0,46 kr/aktie  6 634 618
i ny räkning överförs  110 555 586
 Kronor 117 190 204

Moment Group AB meddelade den 21 mars 2018 att bolaget har beslutat 
att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 200 miljoner SEK på 
den nordiska företagsobligationsmarknaden. Efterfrågan från investerare 
var mycket stor och obligationsemissionen tecknades framförallt av 
institutionella investerare. Obligationerna emitterades under en total ram 
om 400 miljoner SEK och löper under 3 år med en rörlig ränta om Stibor 
3m + 6,0 procent med Stiborgolv. Emissionsdatum är satt till 27 mars 2018.

NOT 39  KASSAFLÖDESANALYS

Betalda räntor och erhållen utdelning 2017 2016

Erhållen utdelning 0 81 811
Erhållen ränta 1 147 905
Erlagd ränta -430 -890

Summa 717 81 826

Justeringar som inte ingår i kassaflödet 2017 2016

Avskrivningar 1 634 1 118

Summa 1 634 1 118

Likvida medel 2017 2016

Kassa och bank -51 2 574

Summa -51 2 574
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NOT 38  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter 2017 2016

Företagsinteckningar 6 000 6 000
Pantsatta dotterbolagsaktier 49 100 0

Summa ställda säkerheter 55 100 6 000

Ansvarsförbindelser 2017 2016

Borgensförbindelser 0 0

Summa ansvarsförbindelser 0 0
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Moment Group AB, org.nr 556301-2730 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för 
Moment Group AB för år 2017. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår på sidorna 38-65 i detta 
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlighet med 
års redo visningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt års redo vis nings lagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med års redo vis ningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2017 
och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), 
såsom de antagits av EU, och års redo-
vis nings lagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med år sredo vis ningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstäm-
man fastställer resultaträkningen och 
balans räkningen för moderbolaget och 
koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt Inter-
national Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder be skrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i för håll ande till mo-
derbolaget och koncernen 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 ända måls-
enliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisning-
en och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställan-
de direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den an-
dra informationen består av Vd-ord, 
affärsområdespresentationer, samt 

presentation av aktien (men innefattar 
inte årsredovisningen, koncernredo-
visningen och vår revisionsberättelse 
avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovis-
ningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi 
gör inget uttalande med bestyr kande 
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av års-
redovisningen och koncernredovis-
ningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsre-
dovisningen och koncernredovisning-
en. Vid denna genom gång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna infor ma tion, 
drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsent lig fel-
aktig het, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet.

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att 
års redo vis ningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger 
en rätt visande bild enligt årsredovis-
ningslagen och, vad gäller koncern-
redo vis ningen, enligt IFRS såsom de 
antagits av EU. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning och koncern redo vis ning 
som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen an svarar 
styrelsen och verkställande direk-
tören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämp ligt, om 
förhållanden som kan påverka förmå-
gan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. 
Anta gandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verk-
ställande direktören avser att likvidera 

bolaget, upphöra med verksam heten 
eller inte har något realistiskt alterna-
tiv till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om att årsredovis ningen och 
koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalan den. 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 vä-
sentlig felaktighet om en sådan finns. 
Fel aktig heter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i års redo vis ningen 
och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA an-
vänder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom: 

· identifierar och bedömer vi riskerna 
för väsentliga felaktigheter i års redo-
visningen och koncernredovisning-
en, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, utformar och 
utför gransknings åtgär der bland an-
nat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisions bevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig fel-
aktig het till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig fel aktig het 
som beror på fel, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta age ran de i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga ute-
lämnanden, felaktig infor mation 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 gransknings åtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

· utvärderar vi lämpligheten i de redo-
visningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verk-

ställande direktörens upp skatt ningar 
i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

· drar vi en slutsats om lämplighet-
en i att styrelsen och verkställande 
direk tören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vi drar också en 
slut sats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets för måga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste vi i revisionsbe-
rättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och kon cern redo-
vis ningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisions bevis 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 och 
koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovis-
ningen och koncernredovis ningen 
återger de underliggande transak-
tionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

· inhämtar vi tillräckliga och ändamål-
senliga revisionsbevis avseende den 
finansiella informationen för enhe-
terna eller affärsaktivi teterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncern redovisningen. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevision-
en. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfatt-
ning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också infor mera 
om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisning-
en och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens för-

valt ning av Moment Group AB för år 
2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrel sens leda möter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räken-
skaps året.
 
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god re-
visionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetis-
ka ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ända måls-
enliga 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 utdel-
ningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som bolagets och koncernens 
verk sam hetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moder bolagets 
och koncernens egna kapital, konsoli-
deringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets orga-
nisation och förvaltningen av bola gets 
angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisa-
tion är utformad så att bokföringen, 
medelsförvalt ningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt sty-
relsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokf öring 
ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medels för valtn ingen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av för-
valtningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis 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, årsredo vis-
nings lagen 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 aktie bolagslagen.

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 försum-
melser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet 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 pro-
fessionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen och förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga 
för verk sam heten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, 
besluts underlag, 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 fören-
ligt med aktiebolagslagen.
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