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VÄSENTLIGA HÄNDELSER I KVARTALET  
 

 Moment Group AB emitterade den 27 mars icke säkerställda företagsobligationer om 200 
miljoner SEK på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Obligationerna kommer att 
noteras på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden avses användas för refinansiering samt i 
bolagets löpande verksamhet inklusive finansiering av förvärv. Vid emissionstillfället löstes 
koncernens samtliga befintliga lån. 
 

 2Entertain meddelade i januari att de utökar verksamheten genom att etablera sig i de 
tysktalande länderna. De går därmed in på Europas näst största musikalmarknad, med 
närmare 100 miljoner invånare, och de inleder det hela med att spela Flashdance på tio 
olika orter med premiär i Hamburg i september 2018. 
 

 På Kungsportshuset i Göteborg genomfördes under perioden lyckade premiärer både 
för dinnerclub-konceptet The Concept och för restaurangen KPH Matbar – en 
internationell matupplevelse med skandinaviska förtecken.  

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 

 Moment Group publicerade den 4 april koncernens Årsredovisning för 2017. 
 

 

 

 
 

RULLANDE 12 MÅNADER 2017-04-01 – 2018-03-31  
 

 Pro rata-omsättning: 808,6 msek (707,3 msek) 
 Nettoomsättning: 997,4 msek (971,9 msek) 
 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 47,2 msek (15,8 msek) 
 Rörelseresultat (EBIT): 31,6 (-0,1 msek) 
 Rörelsemarginal pro rata: 3,9% (-0,1%) 
 Rörelsemarginal: 3,2% (-0,1%) 
 Resultat per aktie: 1,57 kr (-0,02 kr) 

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 affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, 
Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Moment Group är listat på First North Premier med 
FNCA Sweden som Certified Adviser. 
 
På www.momentgroup.com finns samlad ekonomisk dokumentation, redovisningsprinciper, pressreleaser och information om 
verksamheten samt kontaktuppgifter. 
 

FÖRSTA KVARTALET 2018 
  

 Pro rata-omsättning: 232,9 msek (213,3 msek) 
 Nettoomsättning: 276,9 msek (302,8 msek) 
 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 5,4 msek (2,5 msek) 
 Rörelseresultat (EBIT): 1,2 msek (-1,0 msek) 
 Rörelsemarginal pro rata: 0,5% (-0,5%) 
 Rörelsemarginal: 0,4% (-0,3%) 
 Resultat per aktie: 0,01 kr (-0,05 kr) 
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VD HAR ORDET  

Ett första kvartal med ytterligare tillväxt, ökad vinstnivå och 
emission av företagsobligation för fortsatt expansion. 
 
Tillväxten under första kvartalet uppgick till 9%, när man jämför pro rata-omsättningen med 
samma period föregående år. Omsättningstillskottet kommer främst från förvärven av 
Minnesota och Ballbreaker. Resultatet på EBITDA-nivå stärktes med 3 msek jämfört med 
första kvartalet föregående år och då är kostnader om sammantaget 8 msek tagna för 
uppstarten av Kungsportshuset i Göteborg och etableringen av 2Entertain Germany. Justerat 
för dessa kostnader är förbättringen för kvartalet således 11 msek, och på rullande 12-
månader uppgår justerat EBITDA till 55 msek. 
 
I senaste bokslutskommunikén skrev jag att vi vid ingången av året såg en positiv utveckling 
under 2018 för affärsområde Event och vi kan nu konstatera att rörelseresultatet under 
första kvartalet stärktes med 6 msek och uppgick till 5 msek (-1 msek). Förbättringen härrör 
främst från Hansen samtidigt som Minnesota levererade på samma fina nivå som föregående 
år. Även Live Entertainment gjorde ett starkt kvartal med en resultatökning på 6 msek vilket 
visar att 2Entertain under kvartalet haft en bra mix i produktionsportföljen och de 
genererade ett rörelseresultat på 7 msek (1 msek). Inom affärsområde Venues påverkades 
resultatet av att påskhelgen inföll i mars, vilket gav en negativ effekt på resultatet då 
arenorna den helgen var stängda. Därtill påverkar tidigare nämnda kostnader för uppstarten 
av Kungsportshuset och sammantaget gjorde Venues ett rörelseresultat i kvartalet på -8,8 
msek (1,4 msek), vilket är en minskning mot föregående år med 10,2 msek. 
 
Arbetet med vår tillväxtstrategi fortlöper och för 
att möjliggöra ytterligare förvärv inom upplevelse-
industrin emitterade koncernen under mars 
månad en fulltecknad företagsobligation på 200 
msek. I samband med emissionen upplevde vi ett 
stort intresse för koncernens position i allmänhet 
och för vår tillväxtstrategi inom upplevelse-
industrin i synnerhet. Inom ramen för vår 
expansion är vårt affärsflöde fortsatt starkt och vi 
utvärderar löpande olika tillväxtmöjligheter. 
 
Årsstämman för Moment Group kommer att hållas 
i Kungsportshuset den 8 maj. Jag hälsar alla 
aktieägare varmt välkomna dit för att uppleva det 
nyöppnade huset och samtidigt ser jag fram emot 
att vid årsstämman berätta mer om koncernens 
utveckling. Väl mött! 

Göteborg 25 april 2018   

Pelle Mattisson 
VD/Koncernchef 
pelle.mattisson@momentgroup.com  
 
 

mailto:pelle.mattisson@momentgroup.com
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FINANSIELL SAMMANSTÄLLNING  
  

  
  

12 månader 
rullande 

Helår 

Tsek 
2018 

jan-mars 
2017 

jan-mars   
2017-04-01-
2018-03-31 

2017 

Nettoomsättning, tsek 276 890 302 806   997 410 1 023 326 
Pro rata omsättning, tsek 232 860 213 339   808 635 789 114 
EBITDA 5 375 2 524   47 229 44 378 
EBIT 1 181 -991   31 603 29 430 
Rörelsemarginal, % 0,4% -0,3%   3,2% 2,9% 
Rörelsemarginal pro rata % 0,5% -0,5%   3,9% 3,7% 
Nettoskuld/EBITDA ggr       0,6 neg 
Vinstmarginal, % -0,1% -0,3%   3,0% 2,9% 
Avkastning på eget kapital  0,1% -0,7%   16,5% 16,3% 
Avkastning på sysselsatt kapital 0,5% -0,8%   13,8% 18,5% 
Kassalikviditet, % 114,7% 76,6%   114,7% 74,9% 
Soliditet, % 24,4% 26,6%   24,4% 27,7% 
Nettoskuld (-)/Nettofordran (+), tkr -30 256 87 712   -30 256 28 200 
Skuldsättningsgrad, % 120,4% 0,0%   120,4% 33,5% 
Skuldsättningsgrad, netto % 20,1% -71,1%   20,1% -19,2% 

 
 
 

NETTOOMSÄTTNING / PRO RATA-OMSÄTTNING 
 

Under det första kvartalet ökade Moment Groups pro 
rata-omsättning med 19,5 msek (9,2%) jämfört med 
samma kvartal föregående år. Ökningen utgörs av förvärv 
21,0 msek och organisk tillväxt med -1,5 msek. 
 
Utan justering för pro rata uppgick omsättningen för 
koncernen till 276,9 msek (302,8 msek), vilket är en 
minskning med -25,9 msek (-8,6%) mot samma kvartal 
föregående år.  
 
 
 
RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet under första kvartalet uppgick till 1,2 
msek (-1,0 msek), vilket är en förbättring med 2,2 msek 
jämfört med motsvarande period föregående år och en 
ökning med 2,2% mot föregående år samma kvartal.   
 
Det förbättrade rörelseresultatet är hänförbart till 
resultatförbättringar inom framförallt affärsområdena 
Event och Live Entertainment. Inom affärsområde Venues 
har satsningen på den nya arenan Kungsportshuset 
belastat resultatet med -7,0 msek i kvartalet vilket är -6,2 
msek jämfört med föregående år.  
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Data per aktie 
2018 

jan-mars 
2017 

jan-mars   
2017-04-01-
2018-03-31 

2017 

Börskurs per bokslutsdatum, kr 19,55 18,40   19,55 18,00 
Antal aktier vid periodens utgång, st 14 423 083 14 423 083   14 423 083 14 423 083 
Genomsnittligt antal utestående 
aktier, st 14 423 083 14 423 083   14 423 083 14 423 083 
Resultat per aktie, kr 0,01 -0,05   1,57 1,53 
Eget kapital per aktie, kr 10,43 8,55   10,43 10,16 

 
 
FINANSIELLA POSTER 
Gruppens resultat från finansiella poster påverkades under kvartalet av räntekostnader 
hänförbara till förtidsinlösen av de lån som togs upp 2017 för finansiering av investeringen i den 
nya arenan Kungsportshuset i Göteborg AB samt förvärvet av Ballbreaker Kungsholmen AB. 
 
INKOMSTSKATTER 
För det första kvartalet 2018 uppgick skattekostnaden till -0,4 msek (-0,9 msek) och är hänförbart 
till resultat i utlandet samt de svenska enheterna. Den uppskjuta skatten består i huvudsak av 
temporära skillnader i verksamheterna. Totalt sett ger det en skattekostnad om -0,0 msek (0,3 
msek) 
 
PERIODENS RESULTAT OCH RESULTAT PER AKTIE 
I det första kvartalet uppgick periodens resultat efter skatt till 0,0 msek (-0,7 msek). Resultatet 
per aktie efter utspädning uppgick till 0,01 kronor (-0,05 kronor).  
 
OPERATIVT KASSAFLÖDE 
Under det första kvartalet 2018 var det operativa kassaflödet i verksamheten negativt med -39,4 
msek (1,4 msek). Det negativa kassaflödet härrör främst från förändring i rörelseskulderna där 
framförallt de förskottsbetalade biljettintäkterna har minskat. 
 
MOMENT GROUPS FINANSIELLA STÄLLNING 
Under mars månad emitterade bolaget en icke säkerställd företagsobligation om 200 msek, varav 
15 msek avgår köp av obligation på egen bok. Obligationen avser att användas för refinansiering 
samt i bolagets löpande verksamhet. 
 
Vid utgången av det första kvartalet hade koncernen en nettoskuld om 30,3 msek jämfört med 
föregående års nettofordran om 87,7 msek, med utestående lån i verksamheten på 181 msek (0 
msek) som helt härrör till den företagsobligation som bolaget emitterade under mars månad. 
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 150,7 msek (87,7 msek). De totala tillgångarna i 
koncernen har under första kvartalet ökat med 151,6 msek mot samma kvartal föregående år och 
är förknippat med effekter från förvärven under 2017, rörelser i aktiverade projekt och 
produktioner samt likvid från emitterad obligation. 
 
Vid utgången av det första kvartalet uppgick koncernens eget kapital till 150,4 msek jämfört med 
146,5 msek vid slutet av 2017, vilket motsvarar 10,43 kronor (10,16 kronor) per utestående aktie. 
Soliditeten uppgick till 24,4 % jämfört med 27,7% den 31 december 2017. Antalet aktier är 
oförändrat under kvartalet och uppgår till 14 423 083 st. 
 
INVESTERINGAR 
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick för kvartalet till 19,9 
msek (3,4 msek). Kvartalets investeringar avsåg inköp av inventarier, programvaror samt 
investeringar i driftrelaterade anläggningstillgångar. Investeringarna härrör sig framför allt till 
etableringen i Kungsportshuset, Göteborg.  
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GOODWILL OCH ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Koncernens redovisade värde på goodwill uppgick per 31 mars till 162,9 msek (109,8 msek). 
Förändringen är hänförlig till förvärvet av Ballbreaker Kungsholmen AB som gjordes den  
1 november 2017. 
 
Övriga immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2,3 msek (2,2 msek) och avser framförallt 
programvaror och andra immateriella rättigheter. 
 
MODERBOLAGET 
Moderbolagets nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 6,6 msek (4,9 msek) och gav ett 
rörelseresultat på -2,2 msek (-2,4 msek).  
 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Eventualförpliktelser uppgick per balansdagen till 18 msek. De lån med tillhörande säkerhet som 
togs upp under 2017 har lösts i samband med upptagande av företagsobligationen.  

 
    

INTRESSEBOLAG 
Resultaten från intressebolagen Oscarsteatern AB och Tickster AB uppgick i första kvartalet till 
1,0 msek (0,8 msek), där Oscarsteatern står för hela resultatet. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 
UPPLYSNINGAR OM AVYTTRINGAR OCH FÖRVÄRV 
 
Ballbreaker Kungsholmen AB 
Den 1 november 2017 förvärvades samtliga aktier i Ballbreaker Kungsholmen 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 köpeskilling 
utgjorde 2,7 msek justering för nettokassa. Förvärvet finansierades till 70% via förvärvslån och 
resterande del via koncernens kassa.  

Den förvärvade verksamheten konsolideras i Moment Group-koncernen från och med  
1 november 2017 och ingår i rörelsesegment Venues i segmentsredovisningen. 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. Verkligt 
värde på kundfordringar uppgick till 1,7 msek, som i sin helhet reglerats vid rapportdatum. 
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 kommer att rapporteras inom affärsområde Venues och fullt ut integreras i 
affärsområdets rutiner och processer under 2018.  

 

DET FÖRVÄRVADE FÖRETAGETS NETTOTILLGÅNGAR VID 
FÖRVÄRVSTIDPUNKTEN, TSEK VERKLIGT VÄRDE 

Materiella anläggningstillgångar 1 286 
Lager 660 
Kundfordringar 1 721 
Övriga fordringar 182 
Förutbetalda kostnader 1 394 
Kassa & Bank  3 128 
Leverantörsskulder -3 184 
Skatteskulder -333 
Övriga skulder -1 266 
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter -4 032 
SUMMA -444 
Koncerngoodwill 46 144 
SUMMA 45 700 
   
ÖVERFÖRD ERSÄTTNING TSEK VERKLIGT VÄRDE 
Kontant 45 700 
SUMMA 45 700 

 
Den upprättade förvärvsanalysen är slutlig.  
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OBLIGATION  
Moment Group AB meddelade den 21 mars 2018 att bolaget emitterar 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. Emissionen 
genomfördes den 27 mars 2018 och obligationerna noteras på Nasdaq Stockholm. 
 
Emissionslikviden avses användas för refinansiering samt i bolagets löpande verksamhet 
inklusive finansiering av förvärv. Vid emissionstillfället löstes koncernens samtliga befintliga lån. 
 
Carnegie Investment Bank har agerat Bookrunner i obligationsemissionen. 
 
TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 
På extra bolagsstämma 15 december 2017 beslöts att emittera 230 000 teckningsoptioner 
avsedda för incitamentsprogram. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie. För 
fullständiga villkor och information om teckningsoptionsprogrammet se www.momentgroup.com. 
 
MEDARBETARE 
Medelantalet anställda för helåret uppgick till 554 (515). I medelantalet anställda ingick 
projektanställda och visstidsanställda inom ramen för produktioner och projekt som uppgick till 
330 heltidstjänster. Det kan skilja mellan åren huruvida de som är delaktiga i projekt och 
produktioner är anställda i bolaget eller fakturerar sin ersättning på konsultbasis från egna 
bolag. 
 
VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
För en detaljerad redogörelse, av bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av 
IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar 
som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande finansiella rapporter, hänvisas till årsredo-
visning 2017. 
 
SÄSONGSVARIATIONER | KVARTALSAVVIKELSER 
Moment Group har en stor säsongsvariation där kvartal fyra står för en betydande del av 
koncernens intäkter och resultat. Verksamheterna har olika säsongsmönster men då 
dinnershow-verksamhetens resultatgenerering så kraftigt sker under Q4 slår detta igenom på 
hela koncernen. 
 
Live Entertainment & Venues – inom teater, musikal, show och konsert jobbar vi med tre publika 
spelperioder per år (jan-maj, jun-aug och sep-dec). Artistbokningar och specialbeställd 
underhållning (Corporate Entertainment) har en relativt jämn intäktsgenerering över året medan 
dinnershow-verksamheten drivs under två spelsäsonger (jan-maj och sep-dec), där efterfrågan i 
Q4 vanligen är starkare än i övriga kvartal. Detta medför att resultatet från kvartal fyra vanligtvis 
överstiger helårsresultatet. 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. Verksamheten inom Minnesota har en relativt jämn 
resultatgenerering under året, då vinstavräkningen i projekten vanligtvis sker över en längre 
period. 
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AFFÄRSOMRÅDENA I KORTHET 
EVENT 
  

    12 månader 
rullande 

Helår 

Tsek 
2018 

jan-mars 
2017 

jan-mars   
2017-04-01-
2018-03-31 

2017             
 

Nettoomsättning, tsek 77 139 44 792   276 145 243 798 

EBITDA 5 492 -1 017   14 133 7 624 

EBIT 5 481 -1 084   14 037 7 472 

Rörelsemarginal, % 7,1% -2,4%   5,1% 3,1% 
 
NETTOOMSÄTTNING  
Under det första kvartalet ökade omsättningen med 32,3 
msek (72,2%) i jämförelse med föregående års första kvartal 
och uppgick till 77,1 msek (44,8 msek). Av omsättningen stod 
Hansen för 53,6 msek vilket var en ökning med 73,8% mot 
förgående år. Minnesotas omsättning för första kvartalet 
uppgick till 23,5 msek, en ökning på 9,7 msek mot 
föregående år. Förvärvet av Minnesota skedde den 1 
februari 2017, total jämförelse för Minnesota mot 
föregående år ger då en ökning om 3,1 msek. 
 
RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet för affärsområde Event var för kvartalet 
6,6 msek bättre än föregående år. 
 
Fördelat på respektive verksamhet gjorde Hansen ett 
kvartalsresultat på 3,8 msek (-2,4 msek). Resultat-
förbättring om 6,2 msek var framför allt hänförbar till 
genomföranden inom Volvo Ocean Race-uppdraget samt 
andra stora projekt för kunder som Loomis, Hoist och 
Bergendahlsgruppen. 

 
Minnesota gjorde ett rörelseresultat på totalt 1,7 i första 
kvartalet vilket är i nivå med föregående (varav 1,3 msek 
tillföll Moment Group) år och innebär att bolaget fortsatt 
genererar resultat på den högre intjäningsnivå bolaget lade 
grunden för 2017.  Bolaget ingår i koncernen sedan den 1 
februari 2017. 

 
HÄNDELSER I KVARTALET 
För Hansen har verksamheten präglats av genomförande 
inom Volvo Ocean Race-uppdraget samt genomföranden i 
andra projekt av varierande storlek. Även inom Minnesota 
har genomförandegraden varit hög. I båda verksamheterna 
är det fortsatt stort fokus på försäljningsarbetet.  
 
I kvartalet tog Minnesota hem en 2:a plats i Årets byrå samt 
nominerades med flest uppdrag i Gyllene Hjulet, där 
vinnarna utses i april. 

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication 
och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i 
Norden. Hansen utvecklar event förankrade i kundens affärsstrategi och 
genomför dem på destinationer över hela världen. Minnesota arbetar 
med Brand Engagement där de hjälper kunden att skapa arenor för 
dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. 
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LIVE ENTERTAINMENT 

 

      
12 månader 

rullande Helår 

Tsek 
2018             

jan-mars 
2017 

jan-mar   
2017-04-01-
2017-03-31 

2017 

Pro rata omsättning, tsek 66 507 89 349   213 297 236 139 
Nettoomsättning, tsek 110 537 178 816   402 072 470 351 
EBITDA 7 006 1 272   20 690 14 956 

EBIT 6 724 989   19 223 13 488 
Rörelsemarginal pro rata % 10,1% 1,1%   9,0% 5,7% 
Rörelsemarginal, % 6,1% 0,6%   4,8% 2,9% 

 
PRO RATA-OMSÄTTNING  
Under det första kvartalet minskade pro rata-omsättningen 
med 22,8 msek jämfört med samma period föregående år. 
Förklaring till minskningen ligger till störst del i 
produktionsmixen.  
 

Nettoomsättningen, utan justering av samarbetsandelar, 
uppgick till 110,5 msek (178,8 msek), där den stora delen av 
minskningen beror på att det föregående år spelades 
Phantom of The Opera i perioden. Produktionen var en 
samproduktion med hög omsättning som hanterades av 
2Entertain och därmed redovisades omsättningen till 100% 
i bokföringen innan pro rata-justering gjordes. 
 

RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 6,7 msek jämfört 
med 1,0 msek förgående år, vilket är en ökning med 5,7 
msek. Uppstarten av 2E Germany påverkade resultatet i 
kvartalet med -1,4 msek varav 25% avgår minoritetens 
andel.   
 

HÄNDELSER I KVARTALET 
Resultatgenereringen i produktionsportföljen inom Live 
Entertainment har under första kvartalet varit stark. Ett 
flertal produktioner har flyttat vidare till nästa arena 
alternativt gått ut på turné och visat fortsatt fin 
vinstgenerering samtidigt som satsningen på Intiman som 
familjeteater fallit väl ut. Delarna av verksamheten som 
riktar sig mot företagsmarknaden har också bidragit på ett 
bra sätt.    
 

Live Entertainment utökade under första kvartalet 
verksamheten genom att etablera sig i de tysktalande 
länderna. Därmed gick de in på Europas näst största 
musikalmarknad, med närmare 100 miljoner invånare. 
Satsningen inleds med musikalproduktionen Flashdance på 
tio olika orter med premiär i Hamburg i september 2018 
och  biljetterna till de fyra första orterna släpptes i 
kvartalet. 
 
 
 

 
 
 

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain 
musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd 
underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem 
teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten 
Showtic.se där koncernen samlade utbud marknadsförs och säljs. 
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VENUES 

  
    12  månader 

rullande 
Helår 

Tsek 
2018  

jan-mars 
2017  

jan-mars   
2017-04-01-
2017-03-31 

2017      
         

Nettoomsättning, tsek 92 345 83 645   331 813 323 113 

EBITDA -5 292 4 227   19 655 29 174 

EBIT -8 797 1 390   7 294 17 481 

Rörelsemarginal, % -9,5% 1,7%   2,2% 5,4% 

 
 
NETTOOMSÄTTNING  
Omsättningen ökade under första kvartalet med 8,7 msek 
i jämförelse med samma kvartal föregående år, en ökning 
med 10,4%. Ballbreaker, som förvärvades 1  november 
2017, bidrog med 14,5 msek.  
 
RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -8,8 msek (1,4 
msek), vilket är en försämring mot föregående år med 10,2 
msek. Kvartalet påverkas negativt av att påskhelgen inföll i 
mars vilket ger en effekt på resultatet då arenorna var 
stängda. Uppstarten av nya arenan Kungsportshuset i 
Göteborg belastar resultatet med 7,0 msek.  
 
HÄNDELSER I KVARTALET 
I första kvartalet gick Wallmans-enheterna i Stockholm 
och Oslo samt Golden Hits fortsatt starkt. Snittnotan har 
för flertalet arenor varit högre än föregående år men 
antalet öppningsdagar färre.  
 
I februari öppnades dörrarna till KPH matbar och i mars 
hade The Concept premiär i Kungsportshuset. Båda 
koncepten har mottagits väl av marknaden och den sista 
pusselbiten The Concept Club kommer ha premiär i 
kommande kvartal. 
 
Fokus i affärsområdet ligger fortsatt på effektivisering av 
processer och rutiner samt integrering av de nya 
verksamheterna. 

 
  

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans 
Group driver sju arenor i Norden där fem erbjuder mat- & 
showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo 
samt Golden Hits, Hamburger Börs i Stockholm samt nyöppnade 
Kungsportshuset i Göteborg. Den sjunde 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.  
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AKTIEN 
 
Moment Groups aktie handlas på Nasdaq OMX Stockholm på First North Premier och aktien har 
under perioden 1 januari – 31 mars 2018 handlats för mellan 16,40 sek och 20,70 sek. 
 
Antal aktier 14 423 083 st.  Antal aktieägare per den 31 mars var 2 562 stycken. 
 
TIO STÖRSTA ÄGARNA PER DEN 31 MARS 2018 HÄMTAT FRÅN EUROCLEAR 
 

Ägare Antal aktier Andel av röster och 
kapital 

Wallblomgruppen AB *** 3 548 843 st                    24,60% 
Engströms Trä i Brynje AB*** 1 606 877 st                    11,14% 
Stefan Gerhardsson*                                            848 900 st                5,89% 
Krister Classon*    638 100 st       4,42% 
Jan Löngårdh    550 000 st       3,81% 
Thomas Peterson*    503 100 st       3,49% 
Jan Andersson**    500 267 st       3,47% 
Hans Lundahl   304 500 st       2,11% 
Bo Andersson   296 966 st        2,06% 
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension   228 256 st        1,58% 

 
(*inklusive ägande via bolag, **inklusive närståendes ägande, *** inklusive ägande via 
dotterbolag samt privat ägande inom ägarfamiljen)  
 
BEMYNDIGANDEN 
Vid årsstämman 2017 beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill 
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 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.  
 
AKTIEÄGARPROGRAM MOMENT GROUP 
Sedan 2006 har Moment Group ett Aktieägarprogram som syftar till att ge aktieägare i Moment 
Group en närmare inblick i företaget och dess verksamhetsområden. 
 
Som medlem i Moment Groups Aktieägarprogram får man, förutom nyheter från koncernen, även 
en möjlighet till biljetter till exempelvis smygpremiärer. Har du 1000 aktier eller fler kan du anmäla 
dig till aktieägarprogrammet genom att maila namn, adress, mailadress samt antal aktier till 
info@momentgroup.com. 
 
Antal medlemmar i Aktieägarprogrammet per den 31 mars var 832 personer. 
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
 
Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Göteborg den 25 april 2018 
 
 
 
 
 
Jan Friedman  Emil Ahlberg  Eva Hamilton 
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 
 

 
Leif Nilsson  Bo Wallblom  Mats Wedin 
Styrelseledamot Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 ca. kl. 07.30 CET.  
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I 
SAMMANDRAG 
    

2018 2017   
Rullande 12 

månader helår 

Tsek Not 
jan-mars jan-mars   170401-

180331 
2017 

Nettoomsättning 2 276 890 302 806   997 410 1 023 326 
Övriga rörelseintäkter   0 0   0 0 
Intäkter   276 890 302 806   997 410 1 023 326 
              
Artist och produktionskostnader   -119 974 -150 206   -437 113 -467 345 
Handelsvaror   -15 295 -13 982   -53 411 -52 098 
Övriga externa kostnader   -63 668 -58 785   -208 382 -203 500 
Personalkostnader   -73 611 -78 060   -252 992 -257 441 
Avskrivningar / nedskrivningar av 
immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

  
-4 194 -3 515   -15 627 -14 948 

Resultat från intressebolag   1 033 751   1 718 1 436 
Rörelseresultat   1 181 -991   31 603 29 430 
              
Ränteintäkter   29 -20   232 183 
Resultat från finansiella poster   -1 429 -24   -1 795 -390 
Resultat före skatt   -219 -1 035   30 040 29 223 
              
Skatt   -5 293   -7 383 -7 085 
Periodens resultat   -224 -742   22 657 22 138 
              
Summa   -224 -742   22 657 22 138 
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 312 0   0 0 
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 88 -742   22 657 22 138 

              
Resultat per aktie före och efter utspädning, sek  0,01 -0,05   1,57 1,53 
Genomsnittligt antal utestående aktier   14 423 083 14 423 083   14 423 083 14 423 083 
              

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT   
                 

    2018 2017   Rullande 12 
månader 

helår    

Tsek   jan-mars jan-mars   170401-
180331 

2017    

                 

Periodens resultat   88 -742   22 657 22 138    

                 

Övrigt totalresultat som kan komma att 
överföras till resultaträkningen 

  2 695 0   0 0    

Omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska dotterföretag 

  1 320 -189   1 440 -69    

Övrigt totalresultat, netto efter skatt   4 015 -189   1 440 -69    

                 

Periodens totalresultat   4 103 -931   24 097 22 069    

                 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 4 103 -931   24 097 22 069    
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL 
STÄLLNING I SAMMANDRAG 
Tsek 2018-03 2017-03 2017-12 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar        

Goodwill 162 946 109 804 162 946 

Immateriella anläggningstillgångar 2 327 2 155 2 663 

Materiella anläggningstillgångar 105 222 73 882 88 268 

Andelar i intresseföretag 11 410 9 691 10 376 

Övriga finansiella tillgångar 63 62 63 

Uppskjutna skattefordringar 6 980 6 740 6 334 

Summa anläggningstillgångar 288 948 202 334 270 650 
        

Omsättningstillgångar       

Varulager 5 609 4 334 4 710 

Kundfordringar 62 988 58 404 89 342 

Aktuell skattefordran 1 998 5 584 3 666 

Övriga fordringar 36 875 41 499 32 899 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 68 548 64 215 50 920 

Likvida medel 150 744 87 712 77 301 

Summa omsättningstillgångar 326 762 261 748 258 838 

SUMMA TILLGÅNGAR 615 710 464 082 529 488 
        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Aktiekapital 7 212 7 212 7 212 

Övrigt tillskjutet kapital 70 765 70 765 70 765 

Reserver 812 554 812 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 71 836 44 851 67 731 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 150 625 123 382 146 520 

Minoritet -257 0 0 

Summa Eget Kapital 150 368 123 382 146 520 
        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 181 000 0 39 080 

Uppskjuten skatteskuld 4 316 4 576 4 537 

  185 316 4 576 43 617 
Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 0 0 10 021 

Leverantörsskulder 77 934 56 780 84 863 

Skatteskulder 0 0 4 617 

Övriga skulder 34 301 35 351 53 120 

Förutbetalda biljettintäkter 75 966 125 744 102 750 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 91 825 118 249 83 980 

  280 026 336 124 339 351 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 615 710 464 082 529 488 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
KASSAFLÖDEN  
 
  2018 2017   

Rullande 12 
månader  helår 

Tsek jan-mars jan-mars   
170401-
180331 

2017 

            

Löpande verksamhet           

Rörelseresultat 1 181 -991   31 602 29 430 

Justering för icke kassaflödespåverkande poster  5 984 3 094   16 209 13 319 

Erhållen ränta 29 -20   232 183 

Erlagd ränta -1 429 -24   -1 795 -390 

Betald inkomstskatt -3 857 -3 940   -4 699 -4 782 

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 

1 908 -1 881   41 549 37 760 

            

Justeringar av rörelsekapital           

Förändring av varulager -811 164   -500 475 

Förändring av rörelsefordringar 6 635 40 527   630 34 522 

Förändring av rörelseskulder -47 101 -37 373   -73 367 -63 639 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -39 369 1 437   -31 688 9 118 

            

Kassaflöde från investeringsverksamhet           

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -19 876 -3 408   -44 264 -27 796 

Förvärv av dotterbolag 0 5 804   -42 572 -36 768 

Förvärv av intresseföretag 0 0   0 0 

Avyttring av dotterbolag 0 0   -11 -11 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 876 2 396   -86 847 -64 575 

            

Kassaflöde från finansieringsverksamhet           

Upptagna lån 181 000 0   231 100 50 100 

Amortering av lån -49 100 0   -50 100 -1 000 

Utbetald utdelning 0 0   0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 131 900 0   181 000 49 100 

            

Periodens kassaflöde 72 656 3 833   62 483 -6 340 

Likvida medel vid periodens början 77 301 84 119   87 712 84 119 

Valutakursdifferens i likvida medel 787 -240   549 -478 

Periodens utgående likvida medel 150 744 87 712   150 744 77 301 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 
 
 

  

Not Aktie-
kapital 

Tillskjutet 
kapital 

Reserver 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat 

Summa 
Moment 
Groups 

aktieägare 

Innehav 
utan 

bestämma
nde 

inflytande 

Totalt 

Tsek 

eget 

kapital 

Per 1 januari 2018   7 212 70 765 812 67 731 146 520 0 146 520 
Årets resultat         88 88 -312 -224 
Övrigt totalresultat       4 015   4 015 0 4 015 
Summa Totalresultat 0 0 4 015 88 4 103 -312 3 791 
Minoritetsintresse             55 55 

Utdelning         0 0 0 0 

Per 31 mars 2018   7 212 70 765 4 827 67 819 150 625 -257 150 368 
                  

                  
  

Not 
Aktie-
kapital 

Tillskjutet 
kapital Reserver 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat 

Summa 
Moment 
Groups 

aktieägare 

Innehav 
utan 

bestämma
nde 

inflytande 

Totalt 

Tsek 

eget 

kapital 

Per 1 januari 2017   7 212 70 765 743 45 593 124 313 0 124 313 
Årets resultat         -742 -742 0 -742 

Övrigt totalresultat       -189 0 -189 0 -189 

Summa Totalresultat 0 0 -189 -742 -931 0 -931 

Transaktioner med aktieägare             

Utdelning         0 0 0 0 

Per 31 mars 2017   7 212 70 765 554 44 851 123 382 0 123 382 
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KONCERNENS NOTER 
NOT 1    REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Koncernen utgörs av moderföretaget Moment Group AB och dess dotterföretag. Moderföretaget är ett 
aktiebolag i och med säte i Sverige. Adressen till huvudkontoret Trädgårdsgatan 2, 411 08 Göteborg.  

Koncernredovisningen för Moment Group-koncernen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB), samt 
tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de 
fastställt av Europeiska Unionen (EU). Vidare har rekommendation från Rådet för finansiell rapportering, RFR 
1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats. Denna delårsrapport har för koncernen 
upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas 
i hela detta dokument. Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) 
samt rekommendation från Rådet för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, vilket är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges 
redovisas alla siffror i tabeller i tusental sek (tsek), medan löptext redovisar i miljontal sek (msek). 

IFRS 9 Finansiella instrument samt IFRS 15 trädde i kraft 1 januari 2018 och tillämpas sedan dess av 
koncernen och moderbolaget. Nedan beskrivs dess innebörd samt påverkan under första kvartalet 2018. 

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 redovisas tidigare än under 
IAS 39. För finansiella skulder överensstämmer IFRS 9 i stort med IAS 39. Bolaget tillämpar inte 
säkringsredovisning.  
 
Utifrån tillämpningen av IFRS 9 finns ingen väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning i första 
kvartalet 2018. Ändrade principer för nedskrivning av låne- och kundfordringar har inte heller påverkat 
redovisat resultat och ställning. Koncernens låne- och kundfordringar kommer, utifrån kriterierna i IFRS 9, 
fortsatt redovisas till upplupet anskaffningsvärde.  
 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder har tillämpats retroaktivt från 2017 med den sammanlagda effekten 
som en justering av ingående balanserade vinstmedel den 1 januari 2018. 

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, vilket 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.  
 
Koncernen har, utifrån tillämpningen av IFRS 15 fastställt att inom Live Entertainment aktiverar upparbetad 
tid som är nedlagd i projekt och vinstavräknar 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. Denna  
tillämpning påverkade eget kapital per 1 januari 2018 med ca 3 msek.  

Från och med 2019-01-01 kommer IFRS 16 Leasing att träda i kraft. Analys och framtagande om hantering 
av denna standard är under process i koncernen och moderbolaget. 
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NOT 2     INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUND 
 

SEGMENTSINFORMATION 

2018-01-01 - 2018-03-31         
jan-mars 

Live 
Entertainment 

Venues Event 
Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Segmentens intäkter 133 496 144 933 95 755 -97 294 276 890 

Varav:           

Externa kunder 110 537 92 345 77 139 -3 131 276 890 

Transaktioner mellan 
segment 

22 959 52 588 18 616 -94 163 0 

            

Segmentets EBIT 6 724 -8 797 5 481 -2 226 1 181 

            

2017-01-01 - 2017-03-31           
jan-mars 

Live 
Entertainment 

Venues Event 
Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Segmentens intäkter 178 816 83 645 44 792 -4 447 302 806 

Varav:           

Externa kunder 175 920 82 117 44 777 -8 302 806 

Transaktioner mellan 
segment 

2 896 1 528 15 -4 439 0 

            

Segmentets EBIT 989 1 390 -1 084 -2 286 -991 

            

Segmentens tillgångar  
Live 

Entertainment 
Venues Event 

Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Per 31 mars 2018 159 205 238 883 118 180 99 439 615 710 

Per 31 mars 2017 208 173 162 221 109 021 -15 333 464 082 
 
 
GEOGRAFISK INFORMATION 
 
Koncernens huvudsakliga 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 programblad, souvenirer, trycksaker och enklare förtäring samt restaurangförsäljning och 
omsättningen för detta återfinns under rubriken varor.  

 
2018-01-01 - 2018-03-31 
jan-mars Sverige  Norge Danmark 

Totalt 
koncernen 

Tjänster 184 196 17 709 2 923 204 828 

Varor 42 430 8 651 20 981 72 062 

Total omsättning 226 626 26 360 23 904 276 890 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I 
SAMMANDRAG 
 
Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet för moderbolaget. 
    2018 2017   Rullande  helår 
Tsek Not jan-mars jan-mars   12 månader 2017 

Intäkter   6 585 4 974   23 620 22 009 

Övriga externa kostnader   -5 344 -4 241   -20 042 -18 939 

Personalkostnader   -3 046 -2 756   -10 973 -10 683 

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

  -396 -328   -1 703 -1 635 

Rörelseresultat   -2 201 -2 351   -9 098 -9 248 

Resultat från finansiella poster   -1 193 -905   -300 -12 

Bokslutsdispositioner   0 0   5 517 5 517 

Resultat före skatt   -3 394 -3 256   -3 881 -3 743 

Skatt   745 570   766 591 

Periodens resultat   -2 649 -2 686   -3 115 -3 152 

              

Hänförligt till moderföretagets aktieägare   -2 649 -2 686   -3 115 -3 152 

Summa   -2 649 -2 686   -3 115 -3 152 

 
 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 
Tsek 

2018    
31 mars 

2017    
31 mars   

Tsek 
2018    

31 mars 
2017     

31 mars 

TILLGÅNGAR       EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Anläggningstillgångar       Eget kapital     

Immateriella anläggningstillgångar 2 014 1 728   Aktiekapital 7 212 7 212 

Materiella anläggningstillgångar 879 1 023   Övrigt tillskjutet kapital 70 765 70 765 

Andelar i koncernföretag 170 833 170 833 
  

Balanserade vinstmedel inklusive 
årets resultat 

63 409 66 521 

Andelar i intresseföretag 4 956 4 956   Summa eget kapital 141 386 144 498 

Uppskjutna skattefordringar 6 279 5 527         

Summa anläggningstillgångar 184 961 184 067   Periodiseringsfond 0 0 

              
Omsättningstillgångar       Långfristiga skulder     
Fordringar koncernbolag 71 762 29 544   Skulder till kreditinstitut 181 000 0 

Kortfristiga fordringar 3 653 3 261         

Likvida medel 85 374 0   Kortfristiga skulder     

Summa omsättningstillgångar 160 789 32 805   Skulder till kreditinstitut 0 0 

SUMMA TILLGÅNGAR 345 750 216 872   Skulder koncernbolag 18 330 67 712 

        Övriga skulder 5 034 4 662 

        Summa kortfristiga skulder 23 364 72 374 

        
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

345 750 216 872 
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DEFINTIONER OCH BERÄKNINGAR AV 
NYCKELTAL 
 
ALTERNATIVA NYCKELTAL 
För att kunna presentera koncernens verksamhet på ett rättvisande sätt använder sig Moment 
Group-koncernen av ett antal alternativa nyckeltal som inte definieras i IFRS eller i 
Årsredovisningslagen. De alternativa nyckeltal som Moment Group använder sig av framgår av 
nedanstående redogörelse som också innefattar definitioner samt hur de beräknas. De 
alternativa nyckeltalen som används är oförändrade jämfört med tidigare perioder. 
 
DEFINTIONER 
Alternativt nyckeltal   Beskrivning   Syfte 
Rörelseresultat (EBIT)   Rörelseresultat före finansiella 

poster och skatt 
  Rörelseresultatet ger en bild av total 

resultatgenerering av den operativa 
verksamheten exkluderat 
finansieringsverksamheten 

EBITDA   Rörelseresultat exklusive 
avskrivningar och nedskrivningar 

  Visar den operativa verksamhetens 
resultat före avskrivningar och 
nedskrivningar och är ett mått på 
verksamhetens prestation exkluderat 
finansieringsverksamheten. 

Sysselsatt kapital   Summa tillgångar minskad med icke 
räntebärande skulder och icke 
räntebärande avsättningar inklusive 
uppskjutna skatteskulder 

  Nyckeltalet Sysselsatt kapital visar den del 
av företagets tillgångar som finansierats 
av räntebärandekapital 

Pro rata-omsättning   Omräkning av omsättning till lika 
omsättningsandel som vinstandel 
avseende samägda projekt. Avtalen 
kring samägda projekt ser olika ut – 
en part kan äga hela omsättningen 
men endast del av vinsten alternativt 
redovisa endast en vinstandel 

  Nyckeltalet 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 

Elim/centralt   Avser intern handel samt centrala 
debiteringar 

  Visar transaktioner som gjorts internt 
inom koncernen som skall elimineras 

Medelantalet anställda    Genomsnittligt antal 
heltidsarbetande under perioden 

  Nyckeltalet visar hur många 
heltidstjänster som utfört arbete under 
perioden. I nyckeltalet ingår alla typer av 
anställningsformer, men omräknat till 
heltidstjänster 

Soliditet   Eget kapital i procent av 
balansomslutningen 

  Ett traditionellt mått för att visa finansiell 
risk, betalningsförmåga på lång sikt 

Nettoskuld   Räntebärande skulder minskat med 
likvida medel. En negativ nettoskuld 
innebär enligt denna definition att 
likvida medel och andra 
räntebärande finansiella tillgångar 
överstiger räntebärande skulder 
och således utgår en nettofordran. 

  Nycketalet visar koncernens totala 
skuldsituation inräknat kassa och visar 
om koncernen har större kassa än 
skulder 
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Kassalikviditet   Omsättningstillgångar exklusive 
lager i procent av kortfristiga 
skulder 

  Kassalikviditet indikerar ett företags 
kortsiktiga betalningsförmåga. En 
kassalikviditet om 100 % eller mer innebär 
att kortfristiga skulder kan betalas direkt. 
En kassalikviditet som understiger 100 %, 
där lager eller pågående arbeten inte kan 
användas direkt, betyder att företaget kan 
behöva lösgärna långsiktiga tillgångar 
eller behöva ta lån för att betala sina 
kortfristiga skulder 

          

IFRS-nyckeltal   Beskrivning     

Resultat per aktie före 
utspädning 

  Resultat per aktie före utspädning 
beräknas som periodens resultat 
dividerat med genomsnittligt antal 
utestående aktier 

  Resultat per aktie före utspädning 
beräknas som periodens resultat dividerat 
med genomsnittligt antal utestående 
aktier. 

Resultat per aktie efter 
utspädning 

  Resultat per aktie efter utspädning 
beräknas som periodens resultat 
dividerat med genomsnittligt antal 
utestående aktier, justerat med det 
vägda genomsnittliga antalet 
utestående aktier för 
utspädningseffekten av samtliga 
potentiella aktier. Potentiell 
utspädning föreligger när 
lösenkursen för utställda 
teckningsoptioner är lägre än 
aktuell marknadskurs. Potentiella 
stamaktier ger upphov till 
utspädning endast om konvertering 
av dem ger upphov till lägre resultat 
per aktie 

  Resultat per aktie efter utspädning 
beräknas som periodens resultat dividerat 
med genomsnittligt antal utestående 
aktier, justerat med det vägda 
genomsnittliga antalet utestående aktier 
för utspädningseffekten av samtliga 
potentiella aktier. Potentiell utspädning 
föreligger när lösenkursen för utställda 
teckningsoptioner är lägre än aktuell 
marknadskurs. Potentiella stamaktier ger 
upphov till utspädning endast om 
konvertering av dem ger upphov till lägre 
resultat per aktie. 

 
 
BERÄKNING NYCKELTAL 
 
Nyckeltalen presenteras i procent (%) eller gånger (ggr) och är beräknade på senaste 12-
månadersperioden. 
 

    

 
 
  

Pro rata-omsättning, tsek = Nettoomsättning - pro rata 997 410 -330 979 666 431

EBIT 31 603
Nettoomsättning 997 410
EBIT 31 603
Pro rata omsättning 666 431
Periodens resultat 22 657
Genomsnittligt eget kapital 137 004
Resultat före skatt plus finansiella kostnader 31 421
Genomsnittligt sysselsatt kapital 227 376
Resultat före skatt 30 039
Nettoomsättning 997 410= 100 x 3,0

= EBIT + Avskrivningar och nedskrivningar 31 603 15 627 47 230

= 100 x 16,5

Avkastning på sysselsatt kapital, % = 100 x 13,8

= 100 x 3,2

Rörelsemarginal pro rata, % = 100 x 4,7

Rörelsemarginal, %

Avkastning på eget kapital, %

Vinstmarginal, %

EBITDA, tsek



 

22 av 23 

MOMENT GROUP AB – DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018 

NYCKELTAL BASERADE PÅ BALANSRÄKNINGEN PER 31 MARS 2018 
 

 

 
*En negativ nettoskuld innebär enligt denna definition att likvida medel och andra räntebärande finansiella 
tillgångar överstiger räntebärande skulder och således utgör en nettofordran.

Nettoskuld 30 256
EBITDA 46 943
Omsättningstillgångar exklusive lager 321 153

Kortfristiga skulder 280 026

Eget kapital 150 625

Summa tillgångar 615 710

Räntebärande skulder 181 000

Eget kapital 150 625

Nettoskuld 30 256

Eget kapital 150 625

Eget kapital 150 625

Totalt antal utestående aktier 14 423 083
Eget kapital per aktie, kr = 10,44

Skuldsättningsgrad, netto, % = 100 x 20,1

Soliditet, % = 100 x

Skuldsättningsgrad, % = 100 x

24,5

120,2

Nettoskuld/EBITDA, tsek = 0,64

Kassalikviditet, % = 100 x 114,7

Nettoskuld/Nettofordran*
= Räntebärande skulder minskat med likvida 
medel   

181 000 -150 744 30 256
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TILLVÄXTMÅL 
Moment Groups mål är att 
årligen öka omsättningen 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 kostnads-
synergier 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 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. 

FINANSIELLA MÅL 

MOMENT GROUP AB  
Trädgårdsgatan 2 

411 08 Göteborg 
Telefon: +46 31 733 67 00 

Org.nr: 556301-2730 
 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 
Delårsrapport Q2 2018 -  20 juli 2018 

Delårsrapport Q3 2018 - 26 oktober 2018 
 

KONTAKTPERSON FÖR MER INFORMATION 
               Pelle Mattisson, VD/Koncernchef   

+46 705 80 06 57 
pelle.mattisson@momentgroup.com   

  
 


