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VÄSENTLIGA HÄNDELSER I KVARTALET  
• Koncernens två aktivitetsarenor Ballbreaker och STAR Bowling återfinns sedan årsskiftet i det 

nyetablerade affärsområdet Immersive Experiences. 
• Ansvaret för såväl produktionerna som driften av Hamburger Börs ligger sedan årsskiftet hos 

2Entertain och redovisas i sin helhet inom affärsområde Live Entertainment. Driftsansvaret låg 
tidigare hos Wallmans Group och arenan redovisades då i affärsområde Venues.  

• 2Entertain skrev i mars avtal med BB Promotion om att göra en samproduktion av 
musikalen Flashdance på den tysktalande marknaden. BB Promotion är en av Tysklands 
ledande aktörer inom produktion och marknadsföring av musikal och show och ingår i 
Ambassador Theatre Group (ATG), global marknadsledare inom segmentet live entertainment. 

• Koncernen adresserade under första kvartalet besparingar uppgående till totalt  
11 msek på årsbasis. 

• Eva Persson lämnade den 15 januari 2019 tjänsten som VD för Wallmans Group AB. 
Rekryteringen av ny VD pågår och Pelle Mattisson, VD/Koncernchef för Moment Group, är tf. 
VD för Wallmans Group AB tills ny VD tillträder. 

• Koncernens CIO lämnade den 1 mars sin tjänst och funktionen kommer inte att ersättas och 
koncernledningen minskade därmed med en person. 

• Koncernen tillämpar sedan 1 januari 2019 IFRS 16, vilket påverkar ett flertal poster i både 
balans- och resultaträkning– se not 1 för omräkning och bryggtabeller. Drygt 400 msek har 
bokats upp som nyttjanderättstillgång och räntebärande leasingskuld i öppningsbalansen. 
Resultateffekten fördelat på de olika resultatnivåerna estimeras på helårsbasis bli:  
- att EBITDA förbättras med drygt 50 msek  
- att EBIT förbättras med ca 6 msek  
- att resultat efter finansiella poster beräknas försämras med ca 4 msek  

• I perioden tog koncernen upp en checkräkningskredit om 25 msek för att säkerställa 
tillfredsställande likviditet.  
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• Styrelsen för Moment Group beslutade den 1 april att genomföra en fullt garanterad nyemission av 

aktier till en sammanlagd teckningslikvid om cirka 55 miljoner kronor med företrädesrätt för 
bolagets aktieägare.  

• Efter balansdagen har koncernen upptagit ytterligare 10 msek i finansiering från bank för att 
brygga till dess emissionslikvid är koncernen tillhanda. 

• Moment Group publicerade den 5 april koncernens årsredovisning för 2018. 

FÖRSTA KVARTALET 2019 
    2019   2019   2018 

(MSEK)   
jan-mar 
IFRS 16 

  jan-mars 
IAS 17 

  jan-mar 
IAS 17 

Nettoomsättning   217   217   277 

Pro rata-omsättning   175   175   233 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)   -3   -16   5 

Rörelseresultat (EBIT)   -20   -21   1 

Rörelsemarginal   -9%   -10%   0% 

Rörelsemarginal pro rata   -11%   -12%   1% 

Resultat per aktie   -1,55   -1,34   0,01 
 

MOMENT GROUP är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster 
varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs, sedan den 1 januari 2019, i fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, 
Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Moment Group är listat på Nasdaq Stockholm, Main Market och har noterade 
obligationer på Corporate Bond List of Nasdaq Stockholm. 
 
På www.momentgroup.com finns samlad ekonomisk dokumentation, redovisningsprinciper, pressreleaser och information om verksamheten samt 
kontaktuppgifter. 
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VD HAR ORDET  

Kvartalet tyngs av 2Entertain och Kungsportshuset. 
Genomförda förvärvs stabila intjäning väsentliga för 
koncernen. Koncernövergripande åtgärdsprogram pågår. 
Fullt garanterad företrädesemission beslutad för att stärka 
finansiell ställning framåt. 
 
Årets första kvartal präglas av 2Entertains negativa försäljningsutveckling för innevarande 
säsong 2018/2019 och utmaningarna i att nå lönsamhet för Wallmans Groups satsning i 
Kungsportshuset i Göteborg. Det gör att både omsättning och resultat minskar markant jämfört 
med motsvarande period föregående år. Omsättningen uppgår till 217 msek (277 msek) och 
resultatet för jämförelse omräknat till tidigare redovisningsprinciper till -20 msek (1 msek), där 
2Entertain och Wallmans Group tillsammans står för lika delar av det negativa resultatet. Övriga 
affärsområden utvecklas i linje med förväntan, där Immersive Experiences presterar ett starkt 
första kvartal medan Event gått svagare än tidigare år, men där det sedan tidigare varit känt att 
Hansen inte skulle genomföra någon volymaffär i perioden i dignitet med Volvo Ocean Race. 
 
2Entertain genomför åtgärder för att säkerställa positiv utveckling framåt 
Då 2Entertains affärsmodell bygger på produktioner i projektform pågår ett omfattande arbete 
för att minimera risken i portföljen framåt, samt att minska den fasta kostnadsmassan i bolaget. 
Under kvartalet kommunicerades ett antal av dessa åtgärder: 
 

• Tysklandssatsningen i egen regi avbröts. Framöver samarbetar 2Entertain istället med BB 
Promotion, vilket innebär en avsevärt mindre risk. I kvartalet belastas 2Entertain med -3 
msek hänförbart till detta, vilket är i linje med det som tidigare kommunicerats. 

 
• Åtgärdsprogram för sänkta fasta kostnader. Programmet syftar till att minska lokal- och 

personalkostnader, vilket ger en besparing på totalt 6 msek på årsbasis. Detta motsvarar 
14% av 2Entertains fasta kostnader och besparingarna realiseras succesivt under 
2019/2020. 

 
• Uppdaterad riskbedömningsmodell. Modellen syftar till att minska risktagandet i framtida 

produktioner inom musikal, teater och show. Utöver vilka typer av produktioner som ska 
genomföras adresserar den både break-even nivåer och 2Entertains ägarandel i olika 
produktioner. 

 
Ovanstående åtgärder, samt att 2Entertain i skrivande stund följer sina lagda försäljnings-
prognoser för kommande produktioner sommaren/hösten 2019, ger förutsättningar för en 
återställning av 2Entertains intjäning succesivt under året. 
 
Stabil utveckling för etablerade arenor inom Wallmans Group, men belastning från 
Kungsportshuset 
Inom Wallmans Group utvecklades de etablerade arenorna i linje med föregående år, förutom 
Wallmans Oslo som förbättrade resultatet med ca 3 msek. Kungsportshuset tappade i kvartalet 
ytterligare 3 msek mot föregående år. Inom affärsområdet pågår en genomgripande utvärdering 
av verksamheten i Kungsportshuset med tillhörande åtgärder i syfte att succesivt minska 
resultatpåverkan under året, och dra nytta av kunskapen inom Wallmans Group avseende 
etablerade arenors affärsmodeller, koncept och driftsorganisationer. 
 
  



 

3 av 28 

MOMENT GROUP AB – DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 

Genomförda förvärvs stabila intjäning spelar väsentlig roll för koncernen 
Moment Groups satsning på att etablera sig inom nya segment i upplevelseindustrin har varit 
avgörande för utvecklingen av koncernens intjäning. Genom förvärven av STAR, Ballbreaker och 
Minnesota har koncernen adderat en intjäning på EBIT 5,5 msek (2,2 msek) för första kvartalet, 
motsvarande EBIT 24 msek på rullande helårsbasis. Dessa förvärv har genomförts till en total 
rörelsevärdering på 127 msek, vilket motsvarar en EBIT-multipel på 5,3. Samtliga dessa 
verksamheter präglas även av jämnt fördelade kassaflöden under hela årscykeln. Dessa bolag 
utgör därmed en väsentlig del av koncernens verksamhet idag. 
 
Koncernens pågående åtgärdsprogram sänker kostnadsmassan med ca 20 msek 
I koncernen pågår för närvarande ett koncernövergripande åtgärdsprogram som inklusive ovan 
nämnda åtgärdsprogram inom 2Entertain totalt adresserar ca 20 msek i sänkta fasta kostnader 
på årsbasis. Det består av effektiviseringar och sammanslagningar av gemensamma funktioner, 
ett antal tjänster som inte ersätts vid avgångar, samt minskade kontorsytor inom koncernen. 
 
Beslut att genomföra en fullt garanterad företrädesemission  
Den finansiella utvecklingen för 2Entertain de senaste 
kvartalen, investeringen i Kungsportshuset med tillhörande 
driftsunderskott och slutbetalningen av förvärvet av Minnesota 
Communication har inneburit en påfrestning på koncernens 
balansräkning. I syfte att stärka bolagets finansiella ställning 
och vidareutveckla befintlig verksamhet fattade därför 
styrelsen efter kvartalets utgång beslut om att genomföra en 
fullt garanterad företrädesemission som kommer att tillföra 
bolaget ca 55 msek. Sammantaget skapar detta förutsättningar 
för att återställa koncernens lönsamhet och fortsätta att 
realisera den fulla potentialen i våra verksamheter. 

Göteborg 18 april 2019 

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

mailto:pelle.mattisson@momentgroup.com
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FINANSIELL SAMMANSTÄLLNING  
 

  

2019 
jan-mar 
IFRS 16   

2019  
jan-mar  
IAS 17* 

2018  
jan-mar 
IAS 17   

2018 
helår  

IAS 17* 

Nettoomsättning, msek 217   217 277   1101 
Pro rata omsättning, msek 175   175 233   936 
EBITDA, msek -3   -16 5   -14 
EBIT, msek -20   -21 1   -34 
Rörelsemarginal, % -9,2%   -9,9% 0,4%   -3,1% 
Rörelsemarginal prorata % -11,4%   -12,2% 0,5%   -3,7% 
Nettoskuld/EBITDA ggr N/A   N/A N/A   N/A 
Vinstmarginal, % -12,1%   -11,6% -0,1%   -4,2% 
Avkastning på eget kapital, % -23,2%   -19,3% 0,1%   -28,4% 
Avkastning på sysselsatt kapital, % -2,8%   -5,1% 0,4%   -13,5% 
Kassalikviditet, % 62,9%   77,0% 114,7%   85,8% 
Soliditet, % 9,5%   17,6% 24,4%   19,3% 
Nettoskuld (-)/Nettofordran (+), msek -607   -199 -30   -158 
Skuldsättningsgrad, % 694,0%   226,0% 120,4%   172,5% 
Skuldsättningsgrad, netto % 678,8%   211,6% 20,1%   134,6% 

 
* för omräkning se bryggtabeller i not 1 

 
NETTOOMSÄTTNING / PRO RATA-
OMSÄTTNING 
Under det första kvartalet uppgick Moment Groups 
pro rata-omsättning till 175 msek (233 msek), vilket 
är en minskning med 58 msek jämfört med samma 
kvartal föregående år.  
 
Nettoomsättningen uppgick till 217 msek (277 msek), 
en minskning med 60 msek. Minskningen i omsättning 
är framförallt hänförbar till Live Entertainment och 
Event, medan Immersive Experiences ökade något 
främst till följd av att Star Bowling tillkommit. 
 
 
 

RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet var i kvartalet -20 msek i enlighet med nuvarande regelverk. För att möjliggöra 
jämförelse mellan åren har IFRS 16-påverkan justerats vilket ger ett resultat på -21 msek 
(1 msek), vilket är en minskning med 22 msek jämfört med motsvarande period föregående år.  
 
Förändringen är hänförbar till lägre resultatgenerering inom framförallt affärsområdet Live 
Entertainment. Minskningen i rörelseresultatet är även hänförbart till Hansen, då man 
föregående år under perioden genomförde ett stort antal projekt inom Volvo Ocean Race-
uppdraget, vilket inte gjorts i år. Minskningen inom affärsområde Event ligger därmed i enlighet 
med förväntan. 
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Data per aktie 

2019 
jan-mar 
IFRS 16 

  2019  
jan-mar  
IAS 17* 

2018  
jan-mar 
IAS 17 

    Helår   
 2018  
IAS 17 

Börskurs per bokslutsdatum, kr 14,00   14,00 19,55     19,45 
Antal aktier vid periodens utgång, st 15 000 783   15 000 783 14 423 083     15 000 783 
Genomsnittligt antal utestående aktier, st 15 000 783   15 000 783 14 423 083     14 486 908 
Resultat per aktie, kr -1,55   -1,34 0,01     -2,55 
Eget kapital per aktie, kr 5,96   5,96 10,43     7,57 

 
 
FINANSIELLA POSTER 
Gruppens finansnetto uppgick till -6 msek i enlighet med nuvarande regelverk. För att möjliggöra 
jämförelse mellan åren har IFRS 16-påverkan justerats i enlighet med bryggan i not 1, vilket ger 
ett finansnetto på -4 msek (-1 msek) i kvartalet. Finansnettot utgörs, förutom räntekostnader 
hänförbara till leasingskulden, framför allt av ränta på obligationerna.  
 
INKOMSTSKATTER 
För det första kvartalet uppgick skatt på periodens resultat till 3 msek i enlighet med nuvarande 
regelverk. För att möjliggöra jämförelse mellan åren har IFRS 16-påverkan justerats i enlighet 
med bryggan i not 1, och ger en skatt i perioden på 5 msek (0 msek). Skatteintäkten är hänförbar 
till kvartalets förlustresultat.  
 
PERIODENS RESULTAT OCH RESULTAT PER AKTIE 
I det första kvartalet uppgick periodens resultat efter skatt till -23 msek, vilket innebär att 
resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,55 kr. För att möjliggöra jämförelse 
mot tidigare år har IFRS 16-påverkan justerats vilket ger ett resultat efter skatt på -20 msek (0 
msek). Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick enligt tidigare redovisningsprinciper 
till -1,34 kronor (0,01 kronor) för kvartalet. 
 
OPERATIVT KASSAFLÖDE 
Under det första kvartalet var det operativa kassaflödet i verksamheten negativt med -29 msek 
och justerat för IFRS 16-påverkan var det negativt med -39 msek (-39 msek). Framför allt är det 
tilläggsköpeskillingen om 18,7 msek hänförbar till förvärvet av Minnesota som påverkar 
kassaflödet i perioden, men viss effekt kommer också från kvartalets negativa resultat. 
 
MOMENT GROUPS FINANSIELLA STÄLLNING 
Vid utgången av det första kvartalet hade koncernen en nettoskuld om 608 msek, där 407 msek 
är hänförbart till den, i enlighet med IFRS 16, uppbokade leasingskulden. Nettoskulden justerad 
till tidigare redovisningsprinciper uppgick till 199 msek (30,3 msek) med utestående lån i 
verksamheten på 196,0 msek (181 msek) som framför allt härrör till de företagsobligationer som 
bolaget emitterade under mars 2018. Obligationerna emitterades under första kvartalet 2018, 
under en total ram om 400 miljoner SEK och löper under 3 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 
6,0 procent med golv Stibor=0%. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 14 msek  
(151 msek) och checkräkningskrediten som togs upp i kvartalet nyttjas med 16,5 msek. 
Koncernens negativa EBITDA gör att koncernen inte uppfyller det finansiella målet om 
Nettoskuld/EBITDA om max 3. I syfte att vidareutveckla befintlig verksamhet och stärka bolagets 
finansiella ställning kommer det under andra kvartalet att genomföras en fullt garanterad 
företrädesemission som ska tillföra bolaget ca 55 msek. 
 
Vid utgången av perioden uppgick koncernens eget kapital till 89 msek jämfört med 112 msek vid 
slutet av 2018, vilket motsvarar 5,96 kronor (10,43 kronor) per utestående aktie. Soliditeten 
uppgick till 9,5 % i enlighet med nya redovisningsprinciper. För att möjliggöra jämförelse mot 
tidigare har IFRS 16-påverkan justerats och soliditeten uppgick då till 17,6% jämfört med 19,3% 
den 31 december 2018. Antalet aktier uppgick vid periodens utgång till 15 000 783 st. 
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INVESTERINGAR 
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick för kvartalet till 2 msek 
(20 msek). Kvartalets investeringar avsåg framför allt inköp av inventarier samt investeringar i 
driftrelaterade anläggningstillgångar.  
 
GOODWILL OCH ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Koncernens redovisade värde på goodwill uppgick per 31 mars 2019 till 212 msek (163 msek). 
Förändringen är hänförlig till förvärvet av Conciliance AB (STAR Bowling) som gjordes den 1 juli 
2018. 
 
Övriga immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3 msek (2 msek) och avser framförallt 
programvaror och andra immateriella rättigheter. 
 
MODERBOLAGET 
Moderbolagets nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 6 msek (7 msek) och gav ett 
rörelseresultat på -3 msek (-2 msek). Totalt sett har engångskostnader avseende noteringen på 
Nasdaq Stockholm, Main Market belastat resultatet i moderbolaget med 0,5 msek i perioden. 
 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH STÄLLDA SÄKERHETER 
Ställda säkerheter uppgick per balansdagen till 6 msek. Säkerheten utgörs av företagsinteckning 
och är ställd för den under perioden upptagna checkräkningskrediten om totalt 25 msek. En 
utökning av bankfinansiering gjordes efter balansdagen, vilket upptagits på befintlig säkerhet och 
löper till och med 30 juni 2019.   

 
    

INTRESSEBOLAG 
Resultaten från intressebolagen Oscarsteatern AB och Tickster AB uppgick i första kvartalet till  
1 msek (1 msek).  
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 
MEDARBETARE 
Medelantalet anställda för perioden uppgick till 320 (554). I medelantalet anställda ingick 
projektanställda och visstidsanställda inom ramen för produktioner och projekt som uppgick till 
123 (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. 
 
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.  
 
Event – resultatgenereringen inom verksamheten i 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. 
 
Immersive Experiences – inom koncernens aktivitetsarenor Ballbreaker och STAR Bowling sker 
den huvudsakliga intäktsgenereringen under fjärde kvartalet, medan de tre första kvartalen har 
en något lägre intjäning.  
 
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 2018. 
 
RISKFAKTORER | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
Det finns ett flertal faktorer som kan påverka koncernens resultat och verksamhet. Många av 
dessa kan hanteras genom interna rutiner, medan vissa i högre utsträckning styrs av yttre 
faktorer. Risker och osäkerhetsfaktorer som rör koncernen är bland annat relaterade till 
makroekonomi, konkurrenssituation, säsongsbundenhet, tillstånd, innehåll i upplevelser, 
vädersituationer, valutor, skatter och olika regleringar och bedömningar men kan även 
uppkomma vid etablering på nya marknader, lansering av nya koncept och hantering av 
varumärken. För redogörelse kring bolagets riskfaktorer hänvisas till årsredovisning 2018. 
 
Bolagets riskexponering avseende finansiell risk ökade under föregående år i samband med ökad 
skuldsättning vid upptagande av företagsobligation och negativa operativa kassaflöden kopplade 
till nyetableringar. 
 
I perioden har det gjorts en ny bedömning kring den tidigare uppbokade minoritetsandelen 
avseende 2Entertain Germany GmbH. Fordran på minoritetsägarna har därmed justerats mot 
eget kapital.  
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AFFÄRSOMRÅDENA I KORTHET 
EVENT 

(MSEK) 

2019 
jan-mars 
IFRS 16   

2019 
jan-mars 

IAS 17 

2018 
jan-mars 

IAS 17   
2018 

IAS 17 

Nettoomsättning 39   39 77   287 

EBITDA 1   0 5   11 

EBIT 0   0 5   11 

Rörelsemarginal, % -0,1%   -0,2% 7,1%   3,7% 
 

NETTOOMSÄTTNING  
Under det första kvartalet uppgick omsättningen till 
39 msek (77 msek), en minskning med 38 msek mot 
samma kvartal föregående år. Av omsättningen stod 
Hansen för 15 msek vilket var en minskning med 39 
msek och Minnesota för 25 msek, vilket var i nivå med 
föregående år. 
 
Den stora förändringen i omsättningen inom Hansen 
är framför allt hänförbar till att en betydande del av 
omsättningen föregående år härrörde från 
genomföranden inom Volvo Ocean Race-uppdraget. 
 

RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet för affärsområde Event var för 
kvartalet 0 msek i enlighet med nuvarande regelverk, 
vilket det också är i enlighet med tidigare regelverk 0 
msek (5 msek), då endast mindre omräkningseffekter 
uppstår i detta affärsområde.  
 
Fördelat på respektive verksamhet gjorde Hansen ett 
kvartalsresultat på -1 msek (4 msek). Minskningen 
mot föregående år var framför allt hänförbar till det 
flertalet hamnar som genomfördes inom Volvo Ocean 
Race-uppdraget motsvarande period föregående år.   

 
Minnesotas rörelseresultat uppgick till 1 msek (2 
msek) i första kvartalet, vilket är i linje med förväntan. 

 
HÄNDELSER I KVARTALET 
För Hansen har verksamheten under kvartalet präglats av ett stort fokus på försäljning och 
antalet genomförda projekt var i nivå med förväntan. Inom Minnesota var genomförandegraden i 
nivå med föregående år. Bolagen upplever ett fortsatt bra tryck i försäljningen, och några tecken 
på en förestående lågkonjunktur kan inte utläsas ur den nuvarande orderingången. 
 
Under perioden nominerades Minnesota Communication i fem olika kategorier i det prestigefyllda 
Gyllene Hjulet, en branschtävling för alla bolag verksamma inom event och sponsring. 
 
 

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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MOMENT GROUP AB – DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 

LIVE ENTERTAINMENT 

(MSEK) 

2019             
jan-mars 
IFRS 16   

2019      
jan-mars 

IAS 17 

2018 
jan-mars 

IAS 17   

2018 
IAS 17 

Nettoomsättning 80   80 121   447 

Pro rata omsättning 38   38 77   283 

EBITDA -8   -11 7   -21 

EBIT -11   -12 6   -24 

Rörelsemarginal, % -14,1%   -14,4% 5,3%   -5,5% 

Rörelsemarginal pro rata % -29,5%   -30,2% 8,4%   -8,6% 

 
                PRO RATA-OMSÄTTNING  
Under det första kvartalet minskade pro rata-
omsättningen med 39 msek jämfört med samma period 
föregående år. Minskningen är framför allt hänförbar 
till en lägre omsättning i den svenska verksamheten, 
både inom Commercial Entertainment och Corporate 
Entertainment.  
 

Nettoomsättningen, utan justering av 
samarbetsandelar, uppgick i kvartalet till 80 msek (121 
msek), en minskning med 41 msek.  
 
 

RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -11 msek i 
enlighet med nuvarande regelverk. För att möjliggöra 
jämförelse mellan åren har IFRS16-påverkan justerats 
tillbaka vilket ger ett resultat på -12 msek (6 msek) i 
kvartalet, en minskning med 18 msek. 
 
Resultatet i kvartalet belastas med kostnader för 
verksamheten i Tyskland om 3 msek.  
 
HÄNDELSER I KVARTALET 
Satsningen på den tysktalande marknaden i egen regi 
avbröts under januari. Efteranalysen visade tydligt att 
för att nå framgång i de tysktalande regionerna är ett 
samarbete med en stark kommersiell partner med 

kunskap om främst biljettförsäljning på aktuell marknad avgörande, varför ett samarbete med BB 
Promotion, Tysklands största turnéproducent, inletts. Den gemensamma turnén, med minskat 
risktagande från 2Entertains sida, inleds under slutet av fjärde kvartalet 2019.  
 
Den svenska produktionsportföljen gav totalt sett ett mycket svagt resultat i perioden trots stora 
framgångar för några av produktionerna. Framför allt har flera av föregående års produktioner, 
som fortsatt spela under inledningen av 2019, påverkat resultatet negativt. Vidare har den 
lönsamma corporate entertainment-affären minskat i omfattning i jämförelse med tidigare år.  
 
Ett omfattande arbete pågår för att adressera den nedåtgående trenden gällande lönsamheten 
inom affärsområdet. Däri ingår bland annat genomlysning av affären, åtgärdsprogram på 
kostnadssidan och minskat risktagande i produktionsportföljen. 
 
Försäljningen av produktionerna under sommar- och höstsäsongen ligger i enlighet med plan. 
 

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar 
specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor (China Teatern, 
Intiman, Lisebergsteatern, Oscarsteatern och Vallarnas friluftsteater) samt en krogshowarena (Hamburger Börs). 
2Entertain driver också biljettbokningssajten Showtic.se där koncernens samlade utbud marknadsförs och säljs. 
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VENUES 

(MSEK) 

2019 
jan-mar 
IFRS 16   

2019 
jan-mar 
IAS 17 

2018 
jan-mar 
IAS 17   

2018 
helår 

IAS 17 

Nettoomsättning 73   73 68   300 

EBITDA -1   -7 -7   -3 

EBIT -10   -11 -10   -17 

Rörelsemarginal, % -14,2%   -15,2% -14,0%   -5,8% 

 
NETTOOMSÄTTNING  
Omsättningen som uppgick till 73 msek (68 msek) ökade 
under första kvartalet med 4 msek i jämförelse med 
samma kvartal föregående år. Ökningen är framför allt 
hänförbar till verksamheterna i Oslo och Göteborg medan 
övriga verksamheter ligger i linje med tidigare. 
 
RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet för affärsområde Venues var för 
kvartalet -10 msek i enlighet med nuvarande regelverk. 
För att möjliggöra jämförelse mellan åren har IFRS16-
påverkan justerats tillbaka vilket ger ett resultat i kvartalet 

om -11 msek (-10 msek), vilket är en minskning mot föregående år med 1 msek. 
 

HÄNDELSER I KVARTALET 
Under första kvartalet gick Wallmans i Oslo samt Golden 
Hits i Stockholm fortsatt starkt medan Wallmans 
Stockholm levererade i enlighet med förväntan. Wallmans i 
Köpenhamn levererade resultatmässigt i nivå med 
föregående år men med ett något lägre gästantal än 
förväntat. Wallmans i Köpenhamn är gruppens största 
arena med förväntningar på höga gästantal och arbete 
pågår nu med att analysera marknaden och välja rätt 
marknadsaktiviteter för att behålla och utveckla den 
starka positionen på marknaden. 
 

Kungsportshuset i Göteborg har nu varit i drift i ett år och fortsätter att belasta resultatet och 
tappade i kvartalet ytterligare 3 msek mot föregående år. Ett fokuserat arbete pågår med att ta 
fram en åtgärdsplan för att succesivt minska den negativa resultatpåverkan och dra nytta av den 
kunskap och erfarenhet inom arenadrift som finns inom gruppen. 
 
Fokus övergripande i affärsområdet ligger fortsatt på effektivisering av processer och rutiner samt 
integrering av den nya verksamheten. 
 
Aktivitetsarenorna Ballbreaker och STAR Bowling ingår sedan årsskiftet i affärsområde Immersive 
Experiences och showarenan Hamburger Börs ingår i affärsområde Live Entertainment och dessa 
tre redovisas inte längre inom Affärsområde Venues och är heller inte med i jämförelsetalen från 
föregående år. 
 
 
  
Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver fem arenor som erbjuder mat- & show- och 
nattklubbsupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits i Stockholm samt Kungsportshuset i 
Göteborg. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. På 
Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar – en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 
 

http://wallmansgroup.com/
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IMMERSIVE EXPERIENCES 
 

(MSEK) 

2019             
jan-mars 
IFRS 16   

2019 
jan-mars 

IAS 17 

2018 
jan-mars 

IAS 17   

2018 
helår  

IAS 17 

Nettoomsättning 27   27 14   82 

EBITDA 8   5 1   12 

EBIT 5   4 1   11 

Rörelsemarginal, % 17,5%   16,0% 7,6%   13,5% 

 
 
 

NETTOOMSÄTTNING  
Omsättningen som uppgick till 27 msek (14 msek) ökade 
under första kvartalet med 13 msek i jämförelse med samma 
kvartal föregående år. Detta är framför allt hänförbart till att 
STAR Bowling tillkommit, medan Ballbreaker ligger i nivå med 
föregående år. 
 
RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet för affärsområde Immersive Experiences 
var för kvartalet 5 msek i enlighet med nuvarande regelverk. 
För att möjliggöra jämförelse mellan åren har IFRS16-

påverkan justerats tillbaka vilket ger ett resultat i kvartalet om 4 msek (1 msek), vilket är en ökning 
mot föregående år på 3 msek. 
 

HÄNDELSER I KVARTALET 
Immersive Experiences är ett nyetablerat affärsområde in Moment Group vari de båda 
aktivitetsarenorna Ballbreaker och STAR Bowling sedan årsskiftet ingår. 
 
Ballbreaker förvärvades av Moment Group den 1 november 2017 och arenan har sedan förvärvet 
fortsatt prestera positiva resultat och första kvartalet i år visar fortsatt god lönsamhet. 
 
STAR Bowling förvärvades av Moment Group den 1 juli 2018 och gjorde sitt bästa Q1-resultat sedan 
starten 2004 och överträffade därmed förväntningarna. Resultatökningen härrör framförallt från 
effektiviseringar inom såväl arbetsflöden som inköp. 
 
Inom affärsområdet pågår ett arbete med att dra fördelar av de större inköpsvolymer arenorna 
tillsammans uppnår samtidigt som marknads- och försäljningsarbetet samordnas. 
  
 
 
  

Inom affärsområde Immersive Experiences skapas upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i 
händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. Inom affärsområdet drivs från den 1 januari 
koncernens två aktivitetsarenor, Ballbreaker i Stockholm samt STAR Bowling i Göteborg. Inom affärsområdet finns ett 
fokus på att nå nya målgrupper genom upplevelsekoncept som skiljer sig från koncernens befintliga portfölj. Initiativet 
drivs utifrån ett tydligt tillväxt- och framtidsfokus. 
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AKTIEN 
 
Moment Groups aktie handlas sedan den 18 oktober på Nasdaq Stockholm, Main Market, på Small 
Cap-listan. Under rapportperioden 1 januari – 31 mars 2019 har aktien handlats för mellan 11,00 
sek och 19,90 sek. 
 
Antal aktier 15 000 783 st.  Antal aktieägare per den 31 mars var 2 679. 
  
TIO STÖRSTA ÄGARNA PER DEN 31 MARS 2019 HÄMTAT FRÅN EUROCLEAR 
 

Ägare Antal aktier Andel av röster 
och kapital 

Wallblomgruppen AB *** 3 548 843 23,66% 

Engströms Trä i Brynje AB *** 2 387 500 15,92% 

Stefan Gerhardsson * 849 900 5,67% 

Krister Classon* 565 966 3,77% 

Jan Löngårdh 565 000 3,77% 

Thomas Peterson* 503 100 3,35% 

Jan Andersson ** 501 267 3,34% 

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 342 494 2,28% 

Bo Andersson 296 966 1,98% 

Hans Lundahl 275 923 1,84% 

 
(*inklusive ägande via bolag, **inklusive närståendes ägande, *** inklusive ägande via 
dotterbolag samt privat ägande inom ägarfamiljen)  
 
 
 
BEMYNDIGANDEN 
Vid årsstämman 2018 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 10 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 gå in på www.momentgroup.com och fylla i dina uppgifter 
under rubriken Investor Relations och Aktien. 
 
Antal medlemmar i Aktieägarprogrammet per den 31 mars 2019 var 852 personer. 

 
  

http://www.momentgroup.com/
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG  
    2019 2018   2018 
(MSEK) Not jan-mar jan-mar   helår 

Nettoomsättning 2 217 277   1101 

Intäkter   217 277   1101 
            

Rörelsens kostnader           

Artist och produktionskostnader   -75 -120   -474 

Handelsvaror   -19 -15   -67 

Övriga externa kostnader   -47 -64   -260 

Personalkostnader   -81 -74   -310 

Avskrivningar och nedskrivningar på 
anläggningstillgångar 

  -17 -4 
  

-20 

Övriga rörelsekostnader   0 0   -6 

Resultat från andelar i intressebolag   1 1   1 
Summa rörelsens kostnader   -237 -276   -1135 
Rörelseresultat   -20 1   -34 

Resultat från finansiella poster           

Ränteintäkter och liknande resultatposter   0 0   0 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -6 -1   -12 

Finansnetto   -6 -1   -12 

            

Resultat före skatt   -26 0   -46 
            

Skatt på periodens resultat   3 0   5 

Periodens resultat   -23 0   -41 

            

Periodens resultat hänförligt till:           

Innehav utan bestämmande inflytande   0 0   4 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -23 0   -37 

            

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
            

   

    2019 2018   2018    

(MSEK)   jan-mar jan-mar   helår    

Periodens resultat   -23 0   -41    

Övrigt totalresultat              

Omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska dotterföretag 

  0 1   1    

Övrigt totalresultat, netto efter skatt   1 1   1    

               

Periodens totalresultat   -23 1   -40    

Periodens totalresultat hänförligt till:              

Moderbolagets ägare   -23 1   -36    

Innehav utan bestämmande inflytande   0 0   -4    

Summa   -23 1   -40    
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL 
STÄLLNING I SAMMANDRAG 
(MSEK) 2019-03 2018-03   2018-12 
TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar          

Immateriella anläggningstillgångar         

Goodwill 212 163   212 

Övriga Immateriella anläggningstillgångar 3 2   3 

          
Materiella anläggningstillgångar         

Nyttjanderättstillgång 413 0   424 

Förbättringsutgift annans fastighet 22 20   23 

Övriga materiella anläggningstillgångar 79 85   83 

          
Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i intresseföretag 13 11   11 

          
Uppskjutna skattefordringar         
Uppskjutna skattefordringar 15 7   16 
Summa anläggningstillgångar 757 289   772 
          
Omsättningstillgångar         

Varulager 6 6   6 

Kundfordringar 48 63   87 

Aktuell skattefordran 12 2   1 

Övriga fordringar 31 37   25 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 69   75 

Likvida medel 14 151   38 
Summa omsättningstillgångar 184 327   232 
SUMMA TILLGÅNGAR 941 616   1004 
          
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital         
Aktiekapital 8 7   8 

Övrigt tillskjutet kapital 82 71   82 

Reserver 1 1   1 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -1 72   25 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 89 151   116 
Minoritet 0 0   -4 
Summa Eget Kapital 89 150   112 
          
Långfristiga skulder         

Räntebärande skulder 561 181   570 

Uppskjuten skatteskuld 8 4   8 

Summa långfristiga skulder 569 185   577 

          
Kortfristiga skulder         
Räntebärande skulder 59 0   42 

Leverantörsskulder 63 78   76 

Övriga skulder 12 34   44 

Förutbetalda biljettintäkter 66 76   53 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 92   100 
Summa kortfristiga skulder 283 280   315 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 941 616   1004 

 
* Utgående balans per 2018-12-31 har omräknats i enlighet med IFRS 16, se Not 1. 
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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 
bestämmande 

inflytande 

Totalt 

(MSEK) 

eget 

kapital 

Per 31 december 2018 8 82 1 23 118 -4 114 

IFRS 16-justering   0 0 0 -2 -2 0 -2 

Per 1 januari 2019   7 82 1 21 116 -4 112 

Årets resultat         -23 -23 0 -23 
Övrigt totalresultat       0   0 0 0 
Minoritetsintresse       0 4 0 4 4 

Summa Totalresultat   0 0 0 -19 -23 0 -23 

Transaktioner med aktieägare             

Utdelning         0 0 0 0 
Nyemssion   0 0     0   0 

Per 31 mars 2019   7 82 1 2 93 0 89 

                  

                  

  

Not 
Aktie-
kapital 

Tillskjutet 
kapital 

Reserver 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl. årets 
resultat 

Summa 
Moment 
Groups 

aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Totalt 

(MSEK) 

eget 

kapital 

Per 31 december 2017 7 71 1 68 147 0 147 

IFRS 15-justering   0 0 0 3 3 0 3 

Per 1 januari 2018   7 44 53 70 149 0 149 
Årets resultat         0 0 0 0 
Övrigt totalresultat       1   1 0 1 
Minoritetsintresse       0   0 0 0 

Summa Totalresultat   0 0 1 0 1 0 1 

Transaktioner med aktieägare             

Utdelning         0 0 0 0 
Nyemission   0 0     0   0 

Per 31 mars 2018   7 71 2 70 151 0 150 

 

* IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019 och påverkar öppningsbalansen i enlighet med 
Not 1. 

**IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpades retroaktivt från 2017 med den sammanlagda effekten 
som en justering av ingående balanserade vinstmedel den 1 januari 2018.  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN  
  
 

  
  2019 2018   2018 

Msek jan-mar jan-mar   helår 

          
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Rörelseresultat -20 1   -34 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 18 6   21 

Betald inkomstskatt -7 -4   -8 

Erhållen ränta 0 0   0 

Erlagd ränta -6 -1   -12 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital 

-16 2   -33 

          
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         

Förändring av varulager 0 -1   -1 

Förändring av kortfristiga fordringar 37 7   -19 

Förändring av kortfristiga skulder -51 -47   -58 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -29 -39   -110 
          
INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar -2 -20   -35 

Förvärv av dotterbolag 0 0   -48 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0   1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 -20   -82 

          
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Upptagna lån 0 181   196 

Amortering av räntebärande skulder -9 -49   -49 

Nyemission 0 0   11 

Lämnad utdelning 0 0   -7 

Nettoförändring checkräkningskredit 17 0   0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 132   152 
          

Periodens kassaflöde -25 73   -40 

Likvida medel vid periodens början 38 77   77 

Valutakursdifferens i likvida medel 1 1   1 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 14 151   38 
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KONCERNENS NOTER 
NOT 1    REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
1.1 Grund för upprättade av delårsrapport 
 

Koncernen utgörs av moderföretaget Moment Group AB och dess dotterföretag. Moderföretaget är ett 
aktiebolag i och med säte i Sverige. Adressen till huvudkontoret är 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. Delårsrapporten omfattar inte all information 
och upplysningar som krävs i årsredovisningen och bör läsas tillsammans med koncernens årsredovisning 
per den 31 december 2018. 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 miljontals sek (msek). 
 
1.2 Nya standarder, tolkningar och ändringar som tillämpats av koncernen 
 

De redovisningsprinciper som använts vid upprättandet av delårsrappotren överensstämmer med de som 
tillämpades vid framtagandet av koncernens årsredovisning för året som slutade den 31 december 2018, 
förutom införandet av nya standarder som är trätt i kraft från och med den 1 januari 2019. Koncernen har 
inte förtidstillämpat någon annan standard, tolkning eller ändring som har utfärdats men ännu ej trätt i kraft. 
Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16 Leasingavtal. Flera andra ändringar och 
tolkningar har införts med tillämpning från och med 2019, men påverkar inte koncernens finansiella 
rapporter.  
 
1.2.1 IFRS 16 Leasingavtal 
 
IFRS 16 Leasingavtal trädde i kraft 1 januari 2019 och ersatte tidigare standard IAS 17 Leasingavtal samt 
tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27 och tillämpas sedan dess av koncernen och moderbolaget. 
Koncernen tillämpade den förenklade övergångsmetoden. Leasingavtal med en kvarvarande löptid 
understigande 12 månader vid tidpunkt för övergång till IFRS 16 klassificeras som korttidsleasingavtal i 
enlighet med lättnadsregeln och kostnadsförs. Nedan beskrivs standardens innebörd samt påverkan under 
2019. 
 
Enligt den nya standarden, IFRS 16, ska leasetagare redovisa åtagandet att betala leasingavgifter som en 
leasingskuld i balansräkningen. Rätten att nyttja den underliggande tillgången under leasingperioden 
redovisas som en nyttjanderättstillgång. 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 via lättnadsregler leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 
månader (korttidsleasingavtal) och leasingavtal avseende tillgångar som har ett lågt värde. Standarden 
medger även en lättnadsregel när det gäller separering av icke-leasing komponenter från 
leasingkomponenter.  
 
Tillämpade lättnadsregler 
Koncernen har valt att tillämpa nedanstående lättnadsregler: 
 
Korttidsleasingavtal 
Ett korttidsleasingavtal är ett leasingavtal med en leasingperiod som är kortare än 12 månader från starten 
av leasingperioden. Koncernen har valt att tillämpa denna lättnadsregel. 
Leasingavtal av mindre värde 
Leasingavtal av mindre värde är ett leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde. 
Bedömningen görs utifrån värdet på tillgången när den är ny oavsett tillgångens värde. Leasingavtal av mindre 
värde definieras utifrån den underliggande tillgångens värde på 50,000 SEK. Koncernen har valt att tillämpa 
denna lättnadsregel. 
Leasingkomponenter och icke-leasingkomponenter 
Enligt huvudregeln i IFRS 16 ska icke-leasingkomponenter redovisas separat från leasingkomponenten och 
kostnadsförs i resultaträkningen. Dock kan en leasetagare välja att inte separera icke-leasingkomponenter 
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från leasingkomponenten och detta val görs baserat på tillgångsslag. Koncernen har valt att separera icke-
leasingkomponenter  
 
Koncernens leasingportfölj består av 40 avtal och omfattar operationella leasingavtal avseende till största 
delen hyresavtal, produktionsutrustning och bilar. Koncernen har bedömt leasingperioden för leasingavtalen 
och då beaktat eventuella förlängs- och eller uppsägningsoptioner enlighet med bestämmelserna i IFRS 16. 
För det fall det är rimligt säkert att optionen kommer att utnyttjas har detta beaktats i fastställandet av i 
leasingperioden. 
 
Vid övergången till IFRS 16 har samtliga återstående leasingavgifter nuvärdesberäknats med den marginella 
låneräntan.  

 
Övergångseffekter av tillämpning av IFRS 16 per 1 januari 2019 (msek) 

(MSEK) NOT 2018-12 
IAS 17 

IFRS 16-
justeringar 

2018-12 
IFRS 16 

TILLGÅNGAR         

Nyttjanderättstillgång A 0 424 424 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter B 83 -8 75 

SUMMA TILLGÅNGAR   587 416 1003 

          
EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat C 27 -2 25 

          

Långfristig räntebärande skulder D 196 374 570 

Uppskjuten skatteskuld E 4 2 6 

Kortfristiga räntebärande skulder D 0 42 42 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   587 416 1003 

 

Leasingskuld:   

Kortfristig del (inom 1 år) 42 

Långfristig del (>1 år) 374 

TOTAL 416 

Koncernen redovisade tillgångar och leasingskulder för leasingavtal som tidigare klassificerats som operativa 
leasingavtal, med undantag för kortfristiga leasingavtal och leasingavtal som undantogs inom ramen för 
lättnadsregeln om mindre värde. De räntebärande tillgångarnas formella leasingavtal redovisades baserat på 
det redovisade värdet som om standarden alltid hade tillämpats. I vissa leasingavtal redovisades 
nyttjandebaserade tillgångar baserat på beloppet lika med leasingskulden, justerat för eventuella relaterade 
förutbetalda och upplupna leasingavgifter som tidigare redovisats. Leasingskulder redovisades baserat på 
nuvärdet av resterande leasingavgifter, diskonterade med hjälp av den implicita räntan eller marginella 
låneräntan vid tidpunkten för ikraftträdandet. 
 
Baserat på ovanstående har, per 1 januari 2019: 

A. Nyttjanderättstillgång på 424 msek framräknats och redovisats separat i balansräkningen. 
B. Förskottsbetalningar på 8 msek relaterade till tidigare operationella leasingavtal återlagts i 

balansräkningen och justerats mot leasingskulden  
C. Nettoeffekten av dessa justeringar justerats till balanserade vinstmedel om 2 msek. 
D. Leasingskuld om 416 msek (hanterad som kort- och långfristig skuld) redovisats.  
E. Uppskjuten skatteskuld ökat med 2 msek på grund av uppskjuten skatteeffekt av förändringarna i 

tillgångar och skulder.  

 

SUMMERING AV NY REDOVISNINGSPRINCIP 
Nedan redovisas koncernens nya redovisningsprinciper vid antagande av IFRS 16, som har tillämpats från och 
med dagen för tillämpning.  

 - NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR  
Koncernen redovisar nyttjanderätter vid användningstidpunkten (dvs. det datum underliggande tillgången är 
tillgänglig för användning). Nyttjanderättstillgångar är värderade till anskaffningsvärde minus eventuella 
ackumulerade av- och nedskrivningar och justeras för eventuell omvärdering av leasingskulder. Kostnaden 
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för nyttjanderättstillgångar innefattar beloppet av de redovisade leasingskulderna, de ursprungliga direkta 
kostnaderna och leasingavgifterna som gjordes före ingångsdatumet med avdrag för eventuella erhållna 
leasingincitament. Om inte koncernen med rimlighet säkerligen erhåller äganderätten till den leasade 
tillgången vid leasingperiodens slut, uppskattas de redovisade nyttjandevärdena linjärt över den kortare av 
den beräknade nyttjandeperioden och leasingperioden. Nyttjanderättstillgångar är föremål för 
nedskrivningsprövning 

- LEASINGSKULDER 
Vid tidpunkten för leasingavtalet redovisar koncernen leasingskulder värderade till nuvärdet av 
leasingavgifter som ska betalas över leasingperioden. Leasingavgifterna inkluderar fasta betalningar med 
avdrag för eventuella leasningsincitament, rörliga leasingavgifter som beror på index eller kurs och belopp 
som förväntas betalas under restvärdesgarantier. I leasingavgiften ingår också värdering av eventuell 
köpoption som rimligen säkerställts att koncernen ska utöva och betalning av påföljder för uppsägning av 
leasingavtal om leasingperioden återspeglar koncernens möjlighet för uppsägning. De rörliga 
leasingavgifterna som inte beror på en index- eller en kursförändring redovisas som kostnad i perioden som 
händelsen eller villkoret som utlöser betalningen inträffar. Vid beräkning av nuvärdet av leasingbetalningar 
använder koncernen den marginella låneräntan vid hyresavtalets startdatum om den implicita räntan för 
leasingavtalet med tydlighet går att fastställa. Efter startdatumet ökar beloppet av leasingskulder för att 
återspegla räntekostnaden och reduceras för de utbetalade leasingavgifterna. Dessutom omvärderas det 
bokförda värdet av leasingskulder om det föreligger en avtalsändring, en förändring av leasingperioden, en 
förändring av fasta leasingavgifter, en förändring av bedömningen för att köpa den underliggande tillgången 
eller motsvarande. 

- KORTTIDSLEASINGAVTAL OCH LEASING AV MINDRE VÄRDE 
Koncernen tillämpar lättnadsregeln för sina kortfristiga leasingavtal (dvs. de leasingavtal som har en 
leasingperiod på 12 månader eller mindre från startdatum och inte innehåller köpoption). Vidare tillämpar 
koncernen lättnadsregeln avseende leasingavtal av mindre värde (dvs. under 50 000 sek). Leasingavgifter på 
kortfristiga leasingavtal och hyror av värdefulla tillgångar kostnadsförs linjärt över leasingavtalet. 

- BETYDANDE BEDÖMNINGAR VID BESTÄMMANDE AV LEASINGPERIOD  
Koncernen bestämmer leasingperioden som leasingavtalets icke uppsägningsbara löptid, tillsammans med 
eventuella perioder som omfattas av en möjlighet att förlänga leasingavtalet om det är rimligt säkert att detta 
kommer utnyttjas eller om eventuella perioder omfattas av ett alternativ att säga upp leasingavtalet, om det 
är rimligen säker att inte utövas.  

Koncernen har i vissa av sina leasingavtal möjlighet att hyra tillgångarna för ytterligare villkor om tre till fem 
år. Koncernen gör bedömning av huruvida det är rimligt säkert att utnyttja möjligheten att förlänga sådana 
avtal. Det innebär att alla relevanta faktorer beaktas som skapar ett ekonomiskt incitament för att utöva 
möjligheten att förnya kontraktet. Efter avtalsdagen omprövar koncernen leasingperioden om det föreligger 
en väsentlig händelse eller förändring av omständigheter som ligger inom dess kontroll och påverkar 
möjligheten att utöva (eller inte utöva) möjligheten att förnya (till exempel en förändring av affärsstrategi). 
Koncernen har i kontrakt som är av betydelse för verksamheten inkluderat eventuell förlängningsperiod om 
de har en kort, ej uppsägningsbar period och det skulle bli en väsentlig negativ effekt om tillgången inte gått 
att ersätta. Eventuell förlängningsperiod avseende leasingbilar har ej inkluderats i leasingperioden, då 
bolagets leasingperioder på fordon är maximalt fem år. 

Resultateffekten fördelat på de olika resultatnivåerna estimeras helårsbasis bli:  
- att EBITDA förbättras med drygt 50 msek  
- att EBIT förbättras med ca 6 msek  
- att resultat efter finansiella poster beräknas försämras med ca 4 msek 
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Omräkningseffekter vid omräkning till IAS 17 för jämförelse mellan åren (msek) 

För att möjliggöra jämförelse mellan åren har koncernen valt att omräkna den finansiella informationen i 
rapporten i enlighet med tidigare standard IAS 17. Nedan visas de justeringar som gjort i respektive finansiell 
rapport. 

    
2019 Justering för 

omräkning 
till IAS 17 

2019 

(MSEK) Not 
jan-mar 
IFRS 16 

jan-mar 
IAS 17* 

Övriga externa kostnader F -47 -13 -60 

Avskrivningar och nedskrivningar på 
anläggningstillgångar G -17 12 -5 

Rörelseresultat   -20 -1 -21 
          
Räntekostnader och liknande resultatposter H -6 3 -4 

Resultat före skatt   -26 1 -25 
          
Skatt på periodens resultat I 3 2 5 

Periodens resultat   -23 3 -20 

 

(MSEK) NOT 
2019-03 IFRS 

16 

Justering för 
omräkning till 

IAS 17 

2019-03 enl 
IAS 17 

TILLGÅNGAR         

Nyttjanderättstillgång J 413 -413 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter K 73 6 81 

SUMMA TILLGÅNGAR   941 -407 534 

          
EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat L -1 6 5 

Långfristiga räntebärande skulder M 561 -365 196 

Uppskjuten skatteskuld N 8 -4 4 

Kortfristiga räntebärande skulder M 61 -42 18 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   941 -407 534 

 

F. Kostnader avseende hyres- och leasingkostnader som ej undantas på grund av lättnadsregel 
uppgick i kvartalet till 13 msek, vilket justerats återlagts som Övriga externa kostnader. 

G. Avskrivningar tillhöriga leasing- och hyreskostnader uppgick i kvartalet till 12 msek och har 
återlagts. 

H. Totala räntekostnader på leasingskulden uppgick i kvartalet till 3 msek, vilka återlagts. 
I. Uppskjuten skatt som beräknats på skillnaden mellan nyttjanderättstillgången och leasingskulden 

uppgick till 2 msek, vilket justerats. 
J. Nyttjanderättstillgången uppgick per 31 mars 2019 till 413 msek inklusive gjorda avskrivningar, 

vilken justerats bort. 
K. Förutbetalda kostnader som enligt IFRS 16 ingår i nyttjanderättstillgången har återlagts. 
L. De ingående justeringarna som bokats mot eget kapital har återlagts 
M. Leasingskulder per 2019-03-31 har återlagts, både långfristig och kortfristig del 
N. Den uppskjutna skatteskuld som uppstår på grund av de justerade förskottsbetalade hyres- och 

leasingkostnaderna har återlagt. 
 

I kassaflödesanalysen har en justering i kassaflöde gjorts från den finansiella verksamheten till den operativa 
verksamheten, vilket innebär att kassaflöde från operativ verksamhet i enlighet med IAS 17 uppgick till -40 
msek och för finansieringsverksamheten 0 msek i perioden. 
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Koncernen redovisade i kvartalet hyreskostnader från kortfristiga leasingavtal om 6 msek, hyror tillgångar av 
lägre värde om 0 msek och rörliga leasingavgifter på 0 msek för första kvartalet 2019. 

 

 

NOT 2 INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUND 
SEGMENTSINFORMATION 

2019-01-01 - 2019-03-31                 
jan-mar 

Live 
Entertainment 

Venues Event Immersive 
Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Segmentens intäkter 80 73 39 27 -219 217 

Varav:         0   

Externa kunder 78 72 39 27 0 217 

Transaktioner mellan 
segment 

2 1 0 0 -3 0 

              

Segmentets EBIT -11 -10 0 5 -3 -20 

              

2018-01-01 - 2018-03-31              
jan-mar 

Live 
Entertainment 

Venues Event Immersive 
Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Segmentens intäkter 121 68 77 14 -4 277 

Varav:             

Externa kunder 118 67 77 14 0 277 

Transaktioner mellan 
segment 

2 2 0 0 -4 0 

              

Segmentets EBIT 6 -10 5 1 -2 1 

              

Segmentens tillgångar  
Live 

Entertainment 
Venues Event Immersive 

Gemensamt, 
elimineringar 

Summa 
koncernen 

Per 31 mars 2019 194 343 139 253 -1 927 

Per 31 mars 2018 173 214 118 25 85 616 
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GEOGRAFISK INFORMATION PER SEGMENT 
 
Koncernens huvudsakliga verksamhet är att leverera upplevelser i form av shower, musikal, teater, event, 
möten och artistförsäljning. Omsättningen för detta redovisas under rubriken tjänster. Vidare levererar 
koncernen mat och dryck, övrig restaurangförsäljning och eventuella merförsäljningsprodukter. 
Omsättningen för detta återfinns under rubriken varor.  
 
Nettoomsättningens fördelning utifrån segment per den 31 mars 2019, 217 (msek)       
              

2019-01-01 - 2019-03-31                 
jan-mar 

Live Entertainment Venues Event Immersive 
Gemensamt, 

elimineringar 
Totalt 

koncern 

Sverige             

Tjänster 83 15 40 9 -26 119 

Varor 8 24 0 19   51 

Norge             

Tjänster 7 7 0 0   15 

Varor 0 10 0 0   10 

Danmark             

Tjänster 0 3 0 0   3 

Varor 0 19 0 0   19 

Tyskland             

Tjänster 0 0 0 0   0 

Varor 0 0 0 0   0 

Summa omsättning per 
segment 

98 78 40 28 -26 217 

              

2018-01-01 - 2018-03-31              
jan-mar 

Live Entertainment Venues Event Immersive Gemensamt 
Totalt 

koncern 

Sverige             

Tjänster 112 15 77 4 -24 184 

Varor 13 20 0 10   42 

Norge             

Tjänster 12 6 0 0   18 

Varor 0 9 0 0   9 

Danmark             

Tjänster 0 3 0 0   3 

Varor 0 21 0 0   21 

Tyskland             

Tjänster 0 0 0 0   0 

Varor 0 0 0 0   0 

Summa omsättning per 
segment 136 73 77 14 -24 277 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

    2019 2018   Rullande  2018 

(MSEK) Not 
jan-mar jan-mar 

  

12 
månader helår 

Nettoomsättning   6 7   22 23 

Rörelsens kostnader             

Övriga externa kostnader   -5 -5   -23 -24 

Personalkostnader   -4 -3   -14 -13 

Avskrivningar   0 0   -1 -1 

Summa rörelsens kostnader   -9 -9   -38 -38 

Rörelseresultat   -3 -2   -16 -15 

Resultat från finansiella poster             

Ränteintäkter och liknande poster   2 0   6 4 

Räntekostnader och liknande poster   -4 -1   -14 -12 

    -1 -1   -8 -8 

Resultat efter finansiella poster   -4 -3   -24 -23 

Bokslutsdispositioner   0 0   -17 -17 

Resultat före skatt   -4 -3   -40 -39 

Skatt   1 1   8 8 

Periodens resultat   -3 -3   -32 -32 

              

Hänförligt till moderföretagets aktieägare   -3 -3   -32 -32 

Summa   -3 -3   -32 -32 

 
Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet för moderbolaget. 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

(MSEK) 
2019    

31 mar 
2018    

31 mar   
(MSEK) 

2019    
31 mar 

2018    
31 mar 

TILLGÅNGAR       EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Anläggningstillgångar       Eget kapital     

Immateriella anläggningstillgångar       Bundet eget kapital     

Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 2   Aktiekapital 8 7 

        Reservfond 20 20 

Materiella anläggningstillgångar       Summa bundet eget kapital 27 27 

Inventarier 2 1   Fritt eget kapital     

        Övrigt tillskjutet kapital 82 71 

Finansiella anläggningstillgångar       Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 8 46 

Andelar i koncernföretag 180 171   Periodens resultat -3 -3 

Andelar i intresseföretag 5 5   Summa fritt eget kapital 87 115 

Uppskjutna skattefordringar 14 6   Summa eget kapital 114 141 

Summa anläggningstillgångar 202 185         

        Långfristiga skulder     

        Skulder till kreditinstitut 196 181 

Fordringar koncernbolag 177 72   Summa långfristiga skulder 196 181 

Kortfristiga fordringar 4 4         

Likvida medel 0 85   Kortfristiga skulder     

Summa omsättningstillgångar 180 161   Leverantörsskulder 3 2 

SUMMA TILLGÅNGAR 382 346   Skulder koncernbolag 68 18 

        Övriga skulder 0 1 

        Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 2 2 

        Summa kortfristiga skulder 72 23 

        SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 382 346 

 
 
 
 

 
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
För väsentliga händelser efter balansdagen, se sidan 1 i denna rapport. I övrigt har inga väsentliga 
händelser inträffat efter det första kvartalets utgång 2019 som bedöms få en väsentlig påverkan 
på koncernens räkenskaper.  
 

Göteborg den 18 april 2019 
MOMENT GROUP AB 

 
 

Pelle Mattisson 
Vd och koncernchef 

 

  

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 18 april ca. kl. 07.30 CET.  
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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. 

  Nyckeltalet 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 216 948 -41 603 175 345

EBIT -19 965
Nettoomsättning 216 948
EBIT -19 965
Pro rata omsättning 175 345
Periodens resultat -23 313
Genomsnittligt eget kapital 100 685
Resultat före skatt plus finansiella kostnader -19 974
Genomsnittligt sysselsatt kapital 706 748
Resultat före skatt -26 359
Nettoomsättning 216 948

Rörelsemarginal, %

Avkastning på eget kapital, %

Vinstmarginal, %

EBITDA, tsek

= 100 x -9,2

Rörelsemarginal pro rata, % = 100 x -11,4

= 100 x -23,2

Avkastning på sysselsatt kapital, % = 100 x -2,8

= 100 x -12,1

= EBIT + Avskrivningar och nedskrivningar -19 965 16 964 -3 001
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NYCKELTAL BASERADE PÅ BALANSRÄKNINGEN PER 31 MARS 2019 

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

Kassalikviditet, % = 100 x Omsättningstillgångar exklusive lager 177 869

Kortfristiga skulder 282 581
Soliditet, % = 100 x Eget kapital 89 383

Summa tillgångar 940 792
Skuldsättningsgrad, % = 100 x Räntebärande skulder 620 323

Eget kapital 89 383

Nettoskuld 606 740

Eget kapital 89 383
Eget kapital per aktie, kr = Eget kapital 89 383

Totalt antal utestående aktier 15 000 783

Nettoskuld/Nettofordran*
= Räntebärande skulder minskat med likvida 
medel   

620 323 -13 583 606 740

62,9

9,5

694,0

6,0

Skuldsättningsgrad, netto, % = 100 x 678,81
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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 
(Baserade på tidigare redovisningsprinciper i enlighet med IAS 17) 
 

MOMENT GROUP AB  
Trädgårdsgatan 2 

411 08 Göteborg 
Telefon: +46 31 733 67 00 

Org.nr: 556301-2730 
 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 
Delårsrapport Q2 2019 – 26 juli 2019 

Delårsrapport Q3 2019 – 25 oktober 2019 
 
 

KONTAKTPERSON FÖR MER INFORMATION 
               Pelle Mattisson, VD/Koncernchef   

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

  
 


