
 

  

 

 

 

 

2E Group fortsätter den positiva 

trenden och gör ett starkt första 

kvartal 
 
 
 

Första kvartalet: 1 jan – 31 mars 2015   
 

Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) 
Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) 
Rörelsemarginal: 5,8% (1,3%) 
Resultat per aktie: 0,80 sek (0,18 sek)  
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2E Group Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015 
(Samtliga belopp i msek om ej annat anges) 
 
 
 
 
Första kvartalet: 1 jan – 31 mars 2015 
  

• Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) 
• Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) 
• Rörelsemarginal: 5,8% (1,3%) 
• Resultat per aktie: 0,80 sek (0,18 sek) 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas 

underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år – såväl privatpersoner som företagskunder.  
 
Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar artist-
bokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är dinnershow, som 2E Group 
erbjuder på fyra av tio egna ar0enor. Inom affärsområde E-handel bedriver 2E Group e-handel inom show, musikal, 
teater och konsert. På SHOWTIC.se erbjuds såväl koncernens egna som andra aktörers produktioner. 
 
Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela världen som 
arbetsfält.  
 
2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som 
Certified Adviser. 

 

 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2015    

• Samtliga segment gjorde operativt ett starkare första kvartal än föregående år. 
• Förra sommarens föreställning på Vallarna - Brännvin i Kikar’n - gjorde sina sista föreställningar 

efter att turnerat i landet och spelat för fler än 112 000 gäster. 
• 2E Group sjösatte i januari koncernens nya organisation och numera arbetar man i tre operativa 

segment, Live Entertainment, Möten och E-handel med ett antal underliggande verksamhets-
områden. 

• Nyheten om den storsatsningen med Peter Jöback som Phantomen på Operan hösten 2016 
publicerades och rönte stor uppmärksamhet. 

• Mattias Wallin utnämndes till kommersiell chef inom affärsområde Live Entertainment. 
• Josefin Niklasson utnämndes till CFO i 2E Group. 
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VD-kommentar   
 
Vi presterar ett starkt första kvartal med ett rörelseresultat på 15,7 msek, vilket är en ökning med  
13 msek jämfört med motsvarande period föregående år. Även rörelsemarginalen följer med uppåt 
och ökar med 4,5 procentenheter till 5,8 % (1,3 %).  
 
När vi tittar på våra olika affärsområden ser vi att närmare en tredjedel av resultatökningen kommer 
från affärsområde Möten där Hansen under första kvartalet genomfört dubbelt så många projekt 
som föregående år och visar en fin lönsamhetsutveckling.  
 
Affärsområde Live Entertainment presterar ett resultat som är närmare tre gånger större än 
motsvarande period föregående år och det är framförallt verksamheterna inom Show och Musikal 
tillsammans med delar av Teater som står för ökningen. Flera av arenorna går också starkt och jag vill 
gärna lyfta fram verksamheten på Wallmans i Oslo, som vi i senaste rapporten såg som en utmaning 
och har haft fokus på. Där visar man nu en positiv utveckling. 
 
Showtic, med verksamhet inom affärsområde E-handel, fördubblade sin omsättning och säljer allt 
fler biljetter samtidigt som fler externa aktörer visar intresse för att marknadsföra och sälja sina 
biljetter via SHOWTIC.se. Dock hänger inte resultatet med i samma takt som omsättningen och det 
beror dels på ökade personalkostnader och dels på kostnader i samband med ett pågående 
effektiviseringsarbete. Detta är att se som en investering för framtiden och kommer att göra oss till 
en allt starkare aktör inom e-handel – både för våra egna produktioner och arenor och för externa 
arrangörer. 
 
Vår nya organisation inom affärsområde Live Entertainment är på plats sedan årsskiftet och 
effekterna av att jobba mer tillsammans inom koncernen samt på ett effektivare sätt blir allt 
tydligare. På koncernledningsnivå har vi påbörjat ett spännande visionsarbete för att 
ännu tydligare definiera var vi som koncern vill vara i framtiden och hur vi på bästa 
sätt utnyttjar våra resurser för att bland annat nå de finansiella mål vi nyligen 
presenterade.  
 
Nu fortsätter vi framåt med full aktivitet både på våra egna arenor och på 
många andra platser i världen. Samtidigt laddar vi för en spännande tid 
med flera större event som avlöser varandra och som i slutet av juni når 
sin kulmen med sommarens premiär på Vallarnas Friluftsteater och 
målgången av Volvo Ocean Race i Göteborg. Fokus på expansion är 
fortsatt stort och just nu utvecklas det mesta åt rätt håll i vår 
koncern. 
 
Hélène Gustavii 
Koncernchef/CEO 
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Första kvartalet 2015 i korthet
 

Koncernens nettoomsättning och resultat 

 

 
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 271,0 msek (206,3 msek), en omsättnings-
förbättring med 31,3%, medan PRO RATA omsättningen för kvartalet (se definitioner) landade på 230,8 
msek (194,6 msek). Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 15,7 msek (2,7 msek), en resultatförbättring 
på 13,0 msek, vilket gav en rörelsemarginal på 5,8% (1,3%). Rörelsemarginalen på pro-rataomsättningen 
uppgår till 6,8% (1,4%). Rörelseresultatet för en rullande 12-månaders period uppgår vid utgången av 
mars till 38,7 msek (20,2 msek).  
 

Segmenten i korthet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inom Live Entertainment var omsättningen i kvartalet 201,7, vilket är en ökning med 15,9% mot samma 
period föregående år, med en rörelseresultatökning på 8,7 msek, vilket innebär en marginalförstärkning 
från 3,2% till 7,1%, utan pro-ratajustering. Inom Möten dubblerades nettoomsättningen jämfört med 
samma kvartal föregående år, vilket gav ett resultat som är 4,5 msek starkare än samma period 
föregående år. Showtics omsättning fortsätter att öka starkt, samtidigt som rörelseresultatet dock blivit 
0,2 msek sämre. 
 

Finansnetto och resultat per aktie 
Finansnettot uppgick i kvartalet till 1,1 msek (0,6 msek) och innehåller till störst del 
intresseandelsresultatet från Oscarsteatern om 0,9 msek. Skatter uppgick i kvartalet till -5,2 msek 
(-0,6  msek), vilket gör att periodens resultat efter skatt uppgår till 11,5 msek (2,6 msek). 
 
Resultat per aktie uppgår för kvartalet till 0,80 kr, att jämföra med 0,18 kr samma period föregående år.  
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Netto-

omsättning 
Netto-

omsättning 
Justerat 

EBIT 
Justerat 

EBIT 

  
jan-mars 

2015 
jan-mars 

2014 
jan-mars 

2015 
jan-mars 

2014 

Live 
Entertainment 

201,7 174,0 14,3 5,6 

Möten 67,2 32,5 3,3 -1,2 

E-handel 7,3 3,0 -0,7 -0,5 

Elim/centralt -5,2 -3,2 -1,2 -1,2 

TOTAL 271,0 206,3 15,7 2,7 
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Verksamhet och organisation  
2E Group verkar inom upplevelsebranschen och 
jobbar i de tre affärsområdena (AO) Live 
Entertainment, E-handel och Möten.  
 
Inom affärsområde Live Entertainment producerar 
2E Group teater, musikal, show och konsert, 
förmedlar artistbokningar och skapar special-
beställd underhållning. En annan del av verksam-
heten är dinnershow, som 2E Group erbjuder på 
fyra av tio egna arenor. 
 
Inom affärsområde E-handel bedriver 2E Group e-
handel inom show, musikal, teater och konsert. På 
SHOWTIC.se erbjuds såväl koncernens egna som 
andra aktörers produktioner. 
 
Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och 
genomför dotterbolaget Hansen möten med hela 
världen som arbetsfält. 
 
Från den 1 januari 2015 sker kvartals-
rapporteringen i enlighet med den organisations-
struktur som presenteras ovan vilket innebär att 
rapportering kommer att ske på tre segment, Live 
Entertainment, E-handel och Möten.  
 

Affärsidé, mål & strategier 
2E Groups ambition är att vara en av de ledande 
aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien 
och affärsidén formuleras på följande sätt:  
 
”Med passion och kompetens skapar 2E Group 
lönsamma upplevelser i form av levande 
underhållning och meningsfulla möten för såväl 
privatkunder som företagsmarknaden i Skandi-
navien. Genomförandet sker både på egna arenor 
och på olika destinationer över hela världen. 
Marknadsföringen mot privatkunder sker främst 
via en egen e-handelssajt medan företags-
marknaden bearbetas genom personlig 
försäljning”. 
 
2E Groups finansiella mål är att fortsatt markant 
öka rörelseresultatet för att senast 2018 nå en 
vinstnivå överstigande 70 miljoner sek, samtidigt 
som soliditeten inte skall understiga 30%. 
 
Strategin är att med hjälp av en bred närvaro på 
marknaden och en tät dialog med målgrupperna 

hålla koncernens erbjudande aktuella och 
efterfrågade. Fokus på att effektivisera såväl 
processer som organisation samt att bli allt 
skickligare på att ta tillvara synergier och 
samarbetsfördelar inom koncernen är några av de 
viktigaste områdena för att leverera den 
finansiella utveckling som definieras i målen. 

 

Säsongsvariationer/ 
Kvartalsavvikelser  
2E Group har ett stort säsongsberoende där 
kvartal fyra står för en betydande del av 
koncernens intäkter och resultat. År 2014 
genererades 38% (35%) av årsintäkten och 192% 
(191%) av det justerade koncernresultatet under 
årets sista kvartal. Verksamheterna har olika 
säsongsmönster men då dinnershow-verksam-
hetens resultatgenerering så kraftigt sker under 
Q4 slår detta igenom på hela koncernen. 
 

• Live Entertainment – 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 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, vilket medför att resultatet 
från kvartal fyra vanligtvis överstiger helårs-
resultatet. 

• Möten - Hansens verksamhet följer inte 
något säsongsmönster utan beror helt på när 
i tiden projekten kontrakteras och 
genomförs.  

• E-handel - Showtics intäktsgenerering styrs 
till stor del av utbudet på arenorna samt när i 
tiden biljettsläppen ligger. Trenden hittills 
visar att försäljningen ökar under Q1 och Q4. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Några av bolagets utmaningar inom affärsområde 
Live Entertainment är att tidigt bedöma såväl 
utbud som kapacitet (antal projekt) både i 
förhållande till konkurrenssituation och rådande 
konjunkturläge. Scenuppsättningar kan vara kost-
samma och för att uppnå vinst krävs att 
produktionerna efterfrågas av tillräckligt många 
gäster samtidigt som försäljningsinsatserna lyckas 
attrahera rätt målgrupp på ett kostnadseffektivt 
sätt.  
 
Ett mindre tapp i biljettförsäljningen kan utgöra en 
stor negativ påverkan på resultatet. 
 
I vår strävan att minska risken inom dessa 
verksamhetsområden jobbar vi dels med en 
programgrupp som tar tillvara den samlade 
kunskapen inom koncernen för att sätta rätt 
produktioner på marknaden och dels med en 
effektiviserad produktionsprocess. Även på 
marknadssidan samordnas koncernens resurser 
och erfarenheter kring omvärlds- och trendanalys 
samtidigt som SHOWTIC.se har utvecklats till en av 
våra viktigaste kommunikations- och försäljnings-
kanaler. 
 
Affärsområde ”Möten” riktar sig uteslutande till 
företagsmarknaden och där är konjunktur-
påverkan en tydlig faktor. Under kärvare 
ekonomiska tider är kostnader för aktiviteter 
såsom möten, events och interna konferenser 
något som företag ofta i ett tidigt skede sparar in 
på. Inom detta verksamhetsområde krävs det att 
vi fortsatt utvecklar vårt nätverk och bygger starka 
och varaktiga relationer på en konkurrensutsatt 
och fragmenterad marknad. 
 
 

Betydande händelser och 
transaktioner 
Styrelsen beslutade föreslå årsstämman en 
utdelning på 2,20 sek per aktie. Beslut om 
utdelning fattas av årsstämman som hålls den 5 
maj på Lisebergsteatern i Göteborg. 
 
Inom koncernledningen har följande personal-
förändringar skett under kvartalet: 
 

 
 
Mattias Wallin har utnämnts till Kommersiell Chef 
för affärsområde Live Entertainment och ingår i 
koncernledningen. 
 
Josefin Niklasson har tillträtt tjänsten som CFO för 
2E Group efter att ha varit Financial Controller 
inom koncernen under tre år. 
 
Fredrik Toreskog beslutade sig för att lämna 
koncernen och slutar den 30 juni. Rekryteringen 
av en ny VD för Showtic AB pågår. 
 
Styrelsen presenterade under första kvartalet nya 
finansiella mål och en ny utdelningspolicy:  

2E Groups utdelningspolicy är att dela ut minst 
70% av koncernens resultat efter skatt till 
aktieägarna, förutsatt att likviditeten är tillräcklig 
för att  långsiktigt driva och utveckla 
verksamheten. 

2E Groups finansiella mål är att fortsatt markant 
öka rörelseresultatet för att senast 2018 nå en 
vinstnivå överstigande 70 miljoner sek, samtidigt 
som soliditeten inte skall understiga 30%. 
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Live Entertainment 
Verksamhetsområden Teater, Musikal, Show, Konsert, Dinnershow, 
Artist och Specialbeställd underhållning.  
 
 
 

 

 

2015 2014 2014 Rullande 

(MSEK) jan-mars jan-mars   helår 12 mån 

Nettoomsättning 201,7 174,0 
 

638,6 694,1 

Nettoomsättning pro-rata 161,5 162,2 
 

610,4 609,7 

EBIT 14,3 5,6 
 

28,2 36,9 

Rörelsemarginal 7,1% 3,2% 
 

4,4% 5,3% 

Rörelsemarginal pro-rata 8,9% 3,5% 
 

4,6% 6,1% 

    
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 201,7 msek (174,0 msek) och rörelseresultatet till 14,3 msek 
(5,6 msek). Då koncernen inte alltid har 100% ägarskap i alla produktioner mäts även bolagets PRO RATA-
omsättning (lika andelar omsättning och resultat, se definitioner). Kvartalets PRO RATA-omsättning 
uppgår till 161,5 msek (162,2 msek). 
 
För affärsområde Live Entertainment är både rörelseresultat och vinstmarginal markant bättre under 
första kvartalet i år jämfört med föregående år. Produktionerna visar ett starkt kvartal inom både Musikal 
och Show med bland annat Jill Johnson som spelat både på Rondo och på turné samt musikalen 
Flashdance som sålde slut till sista plats på China Teatern innan den sedan spelades i Göteborg under 
mars månad. Flera av teaterproduktionerna har också gått mycket starkt där exempelvis Brännvin i 
Kikar’n gjort en rekordturné samtidigt som Tomas von Brömssen spelat på ett utsålt Lisebergsteatern. 
Biljettförsäljningen till teaterproduktionerna på Stockholmsmarknaden har däremot varit en utmaning, 
men vi ser trots det ett bra resultat totalt sett på verksamhetsområde Teater. 
 
Även på arenasidan ser vi en bra rörelseresultatsökning mot tidigare år, där Orup varit ett viktigt 
dragplåster till Hamburger Börs, medan dinnershow-arenorna haft ett mycket starkt kvartal i både Norge, 
Danmark och Sverige. Vi ser därmed att den negativa trenden på Wallmans Oslo under föregående år 
vänt under första kvartalet. Det är fortsatt starkt fokus på Golden Hits och där ser man nu fram emot den 
sista delen av renoveringsprojektet, där entréplanet får en rejäl ansiktslyftning under sommaren.   
 
Även den specialbeställda underhållningen rullar på bra och så även artistverksamheten, där vi sett flera 
artister i Melodifestival och på scener runt om i Sverige under kvartalet.  

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar 
artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är dinnershow, 
som 2E Group erbjuder på fyra av tio egna arenor. 
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Möten 
Verksamhetsområde Möten 
 
 
 
  

 

2015 2014 2014 Rullande 

(MSEK) jan-mars jan-mars  helår 12 mån 

Nettoomsättning 67,2 32,5 180,7 215,4 

EBIT 3,3 -1,2 4,9 9,4 

Rörelsemarginal 4,9% - 2,7% 4,4% 

        
 
 
Hansens omsättning under det första kvartalet uppgick till 67,2 msek (32,5 msek) och rörelseresultatet till 
3,3 msek (-1,2 msek).  
 
Hansen genomförde 56 uppdrag under årets första tre månader, att jämföra med 28 under föregående år, 
och vi ser en högre aktivitet inom samtliga områden. 
 
Under första kvartalet har projekt genomförts i ytterligare tre hamnar inom ramen för Volvo Ocean Race 
och Hansen har haft projektteam på plats i både Abu Dhabi, Sanya och Auckland. Racet fortsätter nu 
vidare och intensifieras med ytterligare fem hamnstopp under Q2 med målgång i Göteborg sista helgen i 
juni. 
 
Samtidigt ser vi tillbaka på ett kvartal med hög aktivitet även i de team som arbetar i övriga uppdrag där 
flertalet lyckade event, kickoffer och andra möten genomförts. Bland kunderna ser vi Hoist Locatel, Coca 
Cola, Specsavers och Länsförsäkringar. 
 
Fokus på sälj och en aktiv bearbetning av marknaden är ständigt aktuellt inom affärsområde Möten och vi 
ser en bra ingång på bekräftade affärer för kommande kvartal samtidigt som det projektbaserade arbetet 
hela tiden förfinas och stöds av effektivare system och en bättre struktur. 
 

  

Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela 
världen som arbetsfält. 
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E-handel – SHOWTIC.se 
Verksamhetsområde E-handel inom show, musikal, teater och konsert 
 

 

 

   
 

 

2015 2014 2014 Rullande 

(MSEK) jan-mars jan-mars   helår 12 mån 

Nettoomsättning 7,3 3,0
 

16,1 20,4 

EBIT -0,7 -0,5
 

-2,4 -2,6 

Rörelsemarginal - -

 

- - 

     

   
Omsättningen i det första kvartalet uppgick till 7,3 msek (3,0 msek) och rörelseresultatet till -0,7 msek  
(-0,5 msek).  
 
Omsättningen har fördubblats i jämförelse med samma period föregående år men rörelseresultatet följer 
inte samma mönster. Anledningen till detta är framför allt att bolaget under första kvartalet belastats 
med konsultkostnader för effektivisering av Showtic Gästservice som säljkanal. Samtidigt har personal-
styrkan utökats med en säljare. Allt i linje med det långsiktiga målet att nå en större biljettvolym och 
fortsätta resan mot målet att bli Sveriges ledande e-handelsplattform för teater, musikal, show och 
konsert.  
 
Under kvartalet har avtal tecknats med Draken i Göteborg och inför höstens föreställningar kommer 
biljetterna att säljas via plattformen SHOWTIC.se inför höstens föreställningar. 
 
Det händer mycket kring den digitala plattformen och utvecklingsarbetet fortsätter med förfining av 
koncernens nya CRM-system, content marketing samt Marketing Automation i form av automatiska 
mailflöden. Fokus ligger också på att sätta processer och struktur för hantering av affärsmodeller för de 
olika typer av arenor vi möter. Arbete pågår även inom personalrekrytering till följd av det ökade behovet 
av tjänster hos de externa kunderna. 
 
Under första kvartalet valde bolagets VD Fredrik Toreskog att säga upp sig från sin tjänst och han lämnar 
koncernen den 30 juni. Rekrytering av en ny VD pågår. 
 
 

 
  

Inom affärsområde E-handel bedriver 2E Group e-handel inom show, musikal, teater och konsert.  

På SHOWTIC.se erbjuds såväl koncernens egna som andra aktörers produktioner. 
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Koncernens balansräkning 
och kassaflöde 
 
Likviditet och finansiering 
Koncernens räntebärande skulder uppgick 
till 4,5 msek (47,1 msek), medan likvida 
medel vid periodens utgång uppgick till 
104,3 msek (48,3 msek). Anledningen till 
förändringen av de räntebärande skulderna 
är framför allt amortering av lån till 
kreditinstitut vid försäljning av 
dotterbolagsandelarna i Wallmans CB AS, 
innehållande fastigheten Cirkusbygningen i 
Köpenhamn. Under året har den långfristiga 
upplåningen minskat med 0,9 msek 
(1,7msek). 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick för första kvartalet till 5,7 msek  
(-11,9 msek).  Soliditeten uppgick vid 
periodens utgång till 44,5% (34,5%).  
 
Föreslagen utdelning för 2014 beräknas 
innebära en utbetalning med 31,7 msek i 
maj 2015. Moderbolagets kreditlimit i den 
svenska cashpoolen kvarstår oförändrad på 
23 msek. 
 
Investeringar 
Investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgår för kvartalet till 
1,6 msek (6,8 msek). Årets investeringar 
består främst av investeringar i CRM-
systemet samt produktionslokaler och 
inventarier enheterna. 
 
 

 
 
 
 
Goodwill och andra immateriella tillgångar 
Koncernens redovisade värde på goodwill 
uppgick den 31 december 2014 till 
79,0 msek (79,0 msek). Nedskrivningstest 
per 31 december 2014 visade inte på något 
nedskrivningsbehov. Övriga immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 7,6 msek 
(9,4 msek) och avser framför allt 
programvaror, varumärken och rättigheter. 
 
Upplysningar om avyttringar och förvärv 
Inga avyttringar eller förvärv har gjorts i 
perioden. 
 
Eget kapital och antal aktier 
Eget kapital uppgick vid första kvartalets 
utgång till 166,5 msek (140,2 msek), vilket 
motsvarar 11,54 kr (9,72 kr) per utestående 
aktie. Antalet aktier är oförändrat under året 
och uppgår till 14 423 083 st.  
 
Medarbetare 
Medelantalet anställda uppgick under fjärde 
kvartalet till 505 (506). 
 

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning för första 
kvartalet uppgick till 4,7 msek (3,5 msek). 
Resultat efter finansiella poster uppgick för 
kvartalet till -1,4 msek (-1,4 msek).  
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Koncernens nyckeltal och data per aktie 
 

     
   

      
Rullande 12 

månader    

2015 2014 2014 140401-    
Tsek jan-mars jan-mars   helår 150331    

           
Nettoomsättning, tsek 270 980 206 326 820 956 885 610    
EBIT 15 675 2 682 53 489 66 482    
Justerat EBIT * 15 675 2 682 25 692 38 685    
Rörelsemarginal, % 5,8% 1,3% 6,5% 7,5%    
Justerad rörelsemarginal % * 5,8% 1,3% 3,1% 4,4%    
Vinstmarginal, % 6,2% 1,6% 6,1% 7,4%    
Avkastning på sysselsatt kapital 10,1% 1,9% 31,1% 36,0%    
Avkastning på eget kapital  7,2% 1,9% 31,0% 35,4%    
Kassalikviditet, % 112,5% 84,6% 105,6%      
Soliditet, % 44,5% 34,5% 41,9%      
Nettoskuld, tkr -99 802 -1 153 -96 554      
Skuldsättningsgrad, % 3,0% 33,6% 3,5%      

   
Medelantalet anställda 505 506 430 429    

   
Data per aktie           

   
           

Börskurs per bokslutsdatum, kr 24,70 12,95 12,45      
Antal aktier vid periodens utgång, st 14 423 083 14 423 083 14 423 083      
Genomsnittligt antal utestående aktier, st 14 423 083 14 423 083 14 423 083      
Resultat per aktie, kr 0,80 0,18 3,15 3,76    
Eget kapital per aktie, kr 11,54 9,72 10,75      

 
*EBIT justerad med reavinsten om 27,8 msek som uppstod i samband med försäljningen av fastigheten Cirkusbygningen i 
Köpenhamn.  
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

  

    
 

  Rullande 12 

2015 2014 
 

2014 månader 

Tsek Not 
jan-mars jan-mars   helår 

140401-
150331 

Nettoomsättning 2 270 980 206 326 
 

820 956 885 610 

Övriga rörelseintäkter 
 

0 0 
 

27 797 27 797 

Intäkter 
 

270 980 206 326 
 

848 753 913 407 

  
    

 
    

Artist och produktionskostnader 
 

-127 874 -84 951 
 

-345 863 -388 786 

Handelsvaror 
 

-13 261 -13 194 
 

-49 580 -49 647 

Övriga externa kostnader 
 

-52 869 -45 185 
 

-177 820 -185 504 

Personalkostnader 
 

-57 753 -57 011 
 

-207 958 -208 700 

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar  -3 548 -3 303 -14 043 -14 288 

Rörelseresultat 
 

15 675 2 682 
 

53 489 66 482 

  
    

 
    

Resultat från finansiella poster 
 

176 -289 
 

-1 534 -1 069 

Resultat från intressebolag 
 

890 877 
 

-288 -275 

Resultat före skatt 
 

16 741 3 270 
 

51 667 65 138 

  
    

 
    

Skatt 
 

-5 239 -638 
 

-6 306 -10 907 

Periodens resultat 
 

11 502 2 632 
 

45 361 54 231 

  
    

 
    

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 
 

11 502 2 632 
 

45 361 54 231 

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0 0 
 

0 0 

Summa 
 

11 502 2 632 
 

45 361 54 231 

  
    

 
    

Resultat per aktie före och efter utspädning, sek  
 

0,80 0,18 
 

3,15 3,76 

Genomsnittligt antal utestående aktier 
 

14 423 083 14 423 083 
 

14 423 083 14 423 083 
 

Koncernens rapport över totalresultat 

  
2015 2014 

 
2014 

Rullande 12 
månader 

Tsek   jan-mars jan-mars   helår 
140401-
150331 

Periodens resultat 
 

11 502 2 632 
 

45 361 54 231 

  
    

 
    

Övrigt totalresultat som kan komma att överföras 
till resultaträkningen  

    
     

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
dotterföretag  

-116 392 
 

1 426 918 

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 
 

-116 392 
 

1 426 918 

  
    

 
    

Periodens totalresultat 
 

11 386 3 024 
 

46 787 55 149 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 
 

11 386 3 024 
 

46 787 55 149 

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0 0 
 

0 0 

Summa 
 

11 386 3 024 
 

46 787 55 149 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
  
Tsek 2015-03 2014-03 2014-12 

TILLGÅNGAR     
 

Anläggningstillgångar      
 

Immateriella anläggningstillgångar 86 513 88 321 85 681 

Materiella anläggningstillgångar 47 922 53 238 50 962 

Anläggningstillgångar som kan säljas 0 51 600 0 

Andelar i intresseföretag 3 939 4 432 3 039 

Övriga finansiella tillgångar 110 92 110 

Uppskjutna skattefordringar 0 4 352 1 451 

Summa anläggningstillgångar 138 484 202 035 141 243 

 
    

 
Omsättningstillgångar     

 
Varulager 4 009 3 870 3 827 

Kundfordringar 62 678 83 041 50 586 

Aktuell skattfordran 3 150 2 772 3 082 

Övriga kortfristiga fordringar 61 823 65 983 69 557 

Likvida medel 104 302 48 280 101 971 

Summa omsättningstillgångar 235 962 203 946 229 023 

SUMMA TILLGÅNGAR 374 446 405 981 370 266 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
 

Eget kapital     
 

Aktiekapital 7 212 7 212 7 212 

Övrigt tillskjutet kapital 70 765 70 765 70 765 

Reserver 722 -196 838 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 87 773 62 391 76 271 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 166 472 140 172 155 086 

 
    

 
Långfristiga skulder     

 
Långfristiga skulder 1 333 29 223 2 000 

Uppskjuten skatteskuld 531 0 0 

 
1 864 29 223 2 000 

Kortfristiga skulder     
 

Upplåning 3 167 17 904 3 417 

Leverantörsskulder 50 980 49 605 50 521 

Övriga skulder 151 963 169 077 159 242 

 
206 110 236 586 213 180 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 374 446 405 981 370 266 

Eventualförpliktelser 157 917 159 304 214 777 

Räntebärande fordringar 104 302 48 280 101 971 

Räntebärande skulder 4 500 47 127 5 417 
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Rapport över kassaflöden koncernen 
 

 
2015 2014 

 
2014 

Rullande 12 
månader  

Tsek jan-mars jan-mars   helår 
140401-
150331 

 
    

 
    

Löpande verksamhet     
 

    

Rörelseresultat 15 675 2 682 
 

53 489 66 482 

Justering för icke kassaflödespåverkande poster  3 538 3 024   -19 874 -19 360 

 
19 213 5 706 

 
33 615 47 122 

 
    

 
    

Erhållen ränta 241 70 
 

657 828 

Erlagd ränta -65 -359 
 

-965 -671 

Betald inkomstskatt -3 374 -3 657   -7 199 -6 916 

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital 

16 015 1 760 
 

26 108 40 363 

 
    

 
    

Justeringar av rörelsekapital     
 

    

Förändring av varulager -227 153 
 

279 -101 

Förändring av rörelsefordringar -4 783 -26 094 
 

3 796 25 107 

Förändring av rörelseskulder -5 340 12 309   2 195 -15 454 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 665 -11 872 
 

32 378 49 915 

 
    

 
    

Kassaflöde från investeringsverksamhet     
 

    

Avyttringar dotterbolag 0 0 
 

89 828 89 828 

Förvärv av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-1 620 -6 826 
 

-17 523 -12 317 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0   150 150 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 620 -6 826 
 

72 455 77 661 

 
    

 
    

Kassaflöde från finansieringsverksamhet     
 

    

Amortering av lån -917 -1 659 
 

-43 901 -43 159 

Utbetald utdelning 0 0   -28 846 -28 846 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -917 -1 659 
 

-72 747 -72 005 

 
    

 
    

Periodens kassaflöde 3 128 -20 357 
 

32 086 55 571 

Likvida medel vid periodens början 101 971 68 352 
 

68 352 48 280 

Valutakursdifferens i likvida medel -797 285   1 533 451 

Likvida medel per den 31 mars 104 302 48 280   101 971 104 302 
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Rapport över förändring eget kapital koncernen 
 

 
Not 

Aktie-
kapital 

Tillskjutet 
kapital 

Reserver 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat 

Summa 2E 
Groups 

aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Totalt  

Tsek 

eget  

kapital 

Per 1 januari 2015   7 212 70 765 838 76 271 155 086 0 155 086 

Årets resultat 
    

11 502 11 502 0 11 502 

Övrigt totalresultat 
   

-116   -116 0 -116 

Summa Totalresultat   0 0 -116 11 502 11 386 0 11 386 

Transaktioner med aktieägare 
  

      0 

Utdelning 
    

    0 0 

Per 31 mars 2015   7 212 70 765 722 87 773 166 472 0 166 472 

 
        

         
 

Not 
Aktie-
kapital 

Tillskjutet 
kapital 

Reserver 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat 

Summa 2E 
Groups 

aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Totalt  

Tsek 

eget  

kapital 

Per 1 januari 2014   7 212 70 765 -588 59 760 137 149 0 137 149 

Årets resultat 
    

2 632 2 632 0 2 632 

Övrigt totalresultat 
   

392 0 392 0 392 

Summa Totalresultat   0 0 392 2 632 3 024 0 3 024 

Transaktioner med aktieägare 
  

    0 0 

Utdelning 
    

    0 0 

Per 31 mars 2014   7 212 70 765 -196 62 392 140 173 0 140 173 
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Koncernens noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

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

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

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

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

Förändringar i redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder för koncernen är oförändrade jämfört med 
årsredovisningen per 31 december 2014. Nya standarder samt ändringar och tolkningar av befintliga 
standarder som är obligatoriska för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2015 eller senare har inte 
haft någon väsentlig påverkan på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter. 
 
 

Not 2 Segmentsinformation 

2015-01-01-2015-03-31 
Live 

Entertainment 
Möten E-handel 

Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Segmentens intäkter 201 673 67 220 7 339 -5 252 270 980 

Varav:           

Externa kunder 201 012 67 193 2 773 2 270 980 

Transaktioner mellan segment 661 27 4 566 -5 254 0 
            

Segmentets EBIT 14 337 3 259 -668 -1 253 15 675 

      

2014-01-01-2014-03-31 
Live 

Entertainment 
Möten E-handel 

Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Segmentens intäkter 173 973 32 467 2 957 -3 071 206 326 

Varav:           

Externa kunder 172 656 32 434 1 378 -142 206 326 

Transaktioner mellan segment 1 317 33 1 579 -5 251 0 

            

Segmentets EBIT 5 636 -1 249 -479 -1 226 2 682 

      

Segmentens tillgångar  
Live 

Entertainment 
Möten E-handel 

Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Per 31 mars 2015 231 765 56 781 12 277 73 623 374 446 

Per 31 mars 2014 205 545 75 696 9 866 114 874 405 981 
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Tsek
2015    

31 mars

2014    

31 mars

2014     

31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella 

anläggningstil lgångar
2 336 1 349 1 057

Materiella 

anläggningstil lgångar
970 1 116 2 150

Andelar i  koncernföretag 170 833 170 833 170 833

Uppskjutna skattefordringar 0 2 135 1 212

Summa anläggningstillgångar 174 139 175 433 175 252

Omsättningstillgångar

Fordringar koncernbolag 11 719 20 875 14 260

Kortfristiga fordringar 3 763 3 331 3 337

Likvida medel 0 0 0

Summa omsättningstillgångar 15 482 24 206 17 597

SUMMA TILLGÅNGAR 189 621 199 639 192 849

Eventualförpliktelser 173 233 201 953 173 483

Tsek
2015    

31 mars

2014    

31 mars

2014     

31 dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 7 212 7 212 7 212

Övrigt ti l lskjutet kapital 70 765 70 765 70 765

Balanserade vinstmedel 

inklusive årets resultat
48 287 78 523 50 911

Summa eget kapital 126 264 156 500 128 888

Periodiseringsfond 0 1 324 0

Långfristiga skulder

Upplåning 1 333 4 000 2 000

Kortfristiga skulder

Upplåning 2 667 13 907 2 667

Skulder koncernbolag 55 408 17 410 54 658

Övriga skulder 3 949 6 498 4 636

Summa kortfristiga skulder 62 024 37 815 61 961

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER
189 621 199 639 192 849

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

 
Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet för moderbolaget. 

 

Moderbolagets balansräkning 

  
   

2015 2014 2014 Rullande 

Tsek Not jan-mars jan-mars helår 12 månader

Intäkter 4 723 3 497 15 210 16 436

Övriga externa kostnader -4 072 -2 733 -12 372 -13 711

Personalkostnader -1 589 -1 730 -6 877 -6 736

0

-315 -260 -996 -1 051

Rörelseresultat -1 253 -1 226 -5 035 -5 062

Resultat från finansiella poster -161 -146 -4 280 -4 295

Bokslutsdispositioner 0 0 10 100 10 100

Resultat före skatt -1 414 -1 372 785 743

Skatt 311 291 -632 -2 134

Periodens resultat -1 103 -1 081 153 -1 391

Hänförligt ti l l  moderföretagets aktieägare -1 103 -1 081 153 -1 391

Hänförligt ti l l  innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0

Summa -1 103 -1 081 153 -1 391

Avskrivningar av immateriella och materiella 

anläggningstil lgångar
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2E Group – aktien 
2E Group aktien handlas sedan 2006 på Stockholmsbörsens First North-lista och aktiekursen har 
under första kvartalet 2015 handlats för mellan 12,50 och 24,80. 
 
Antal aktier 14 423 083 st.  Antal aktieägare per den 31 mars 2015 var 2 394 st. 
 
Tio största aktieägarna per den 31 mars 2015 hämtat från Euroclear 
(*inklusive ägande via bolag, **inklusive närstående)  

 

Ägare Antal aktier 
Andel av 

röster och 
kapital 

Lesley Invest AB 2 212 743 st 15,30% 
Marie Wallman                                           1 336 100 st 9,30% 
PSG Small Cap 1 255 912 st 8,71% 
Krister Classon*      878 300 st 6,10% 
Stefan Gerhardsson*      872 708 st 6,00% 
Jan Andersson**      515 267 st 3,60% 
Thomas Petterson*      503 100 st 3,50% 
Jan Löngårdh      392 500 st 2,70% 
Hans Lundahl      304 500 st 2,10% 
Bo Andersson      296 966 st 2,06% 
   

  

Aktieägarprogram 2E Group  
Sedan 2006 har 2E Group ett unikt Aktieägarprogram som syftar till att ge aktieägare i 2E Group en 
närmare inblick i företaget och dess verksamhetsområden. Aktieägarprogrammet har två olika nivåer 
där 1000 aktier eller fler berättigar till Silver-nivån och 2000 aktier eller fler berättigar till Guld-nivån.   
 
Som medlem i 2E Groups Aktieägarprogram får man förutom nyheter från koncernen även en 
möjlighet till biljetter till exempelvis smygpremiärer. Har du 1000 aktier eller fler kontakta IR ansvarig 
Ia Lindahl Idborg på ia.lindahl@2egroup.se för anmälan och mer information.  
 
Antal medlemmar i Aktieägarprogrammet per den 30 mars var 842 personer. 
 

 
Kommande informationstillfällen   

• Årsstämman hålls den 5 maj 2015 
• Delårsrapport Q2 2015 publiceras den 14 augusti 2015 
• Delårsrapport Q3 2015 publiceras den 5 november 2015 
 

 
 
På www.2egroup.se finns samlad ekonomisk dokumentation, redovisningsprinciper, pressreleaser 
och information om verksamheten samt kontaktuppgifter.  
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Styrelsens försäkran 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt 
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  
 
 
Falkenberg den 5 maj 2015 
 
 
Hélène Gustavii, Koncernchef/CEO   
Telefon 0705-094501 alternativt e-mail helene.gustavii@2egroup.se    
 

Bolagssäte: 
Box 278 
311 23 Falkenberg 
 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  
 
Delårsrapporten har avgivits efter bemyndigande av styrelsen. 
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som 2E Group AB ska offentliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om finansiella instrument. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 cirka kl 16.30 (CET). 
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Definitioner  
 
 
EBITA 
Rörelseresultat före avskrivningar och 
nedskrivningar av goodwill. 
 
Rörelseresultat (EBIT) 
Resultat efter avskrivningar och nedskrivningar 
av goodwill. 
 
Justerat rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat (EBIT) justerat efter poster av 
engångkaraktär. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 
 
Vinstmarginal 
Resultat före skatt i procent av 
nettoomsättningen. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i 
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 
 
Sysselsatt kapital 
Balansomslutning minskad med icke 
räntebärande skulder och icke räntebärande 
avsättningar inklusive uppskjutna skatteskulder. 
 
Avkastning på eget kapital 
Periodens nettoresultat i procent av 
genomsnittligt eget kapital. 
 
Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av 
kortfristiga skulder. 
 
 

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

 
 
  


