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Det här är en årsredovisning från oss på Got Event. Vi är Göteborgs Stads evene-
mangs- och arenabolag. Vi möjliggör och samarrangerar hundratals evenemang 
varje år; konserter, föreställningar, matcher, festivaler, tävlingar och träningar. Kort 
sagt: vi möjliggör magiska ögonblick. 

Vi driver, underhåller och utvecklar nio av stadens mest välkända 
arenor: Ullevi, Scandinavium, Gamla Ullevi, Bravida Arena, 
Frölundaborg, Valhalla IP, Valhallabadet, Valhalla 
Sporthallar och Träningshallen. Vi hyr även Lisebergs-
hallen vid sportevenemang. Våra arenor är mötesplatser för 
idrott, kultur och näringsliv. 

Introduktion

Håkan Hellström slog alla kategoriers 
Norden-rekord med 70 144 människor i 

publiken på Ullevi i juni! 

Håkan
Hellström



4

Vi har lockat till 
1 694 662 besök 

1 694 662

Vi har under året haft 
ca 600 timanställda

600

Vi har möjliggjort
347 evenemang 

347

Vi är nu 130 
månadsanställda 

medarbetare 

130
Året i siffror
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2017 har varit ett händelserikt år som verkligen 
bjudit på en härlig blandning av upplevelser för 
alla smaker. Stadens arenor ger möjligheter för 
människor att mötas, att dela upplevelser och 
gemenskap. Vi är oerhört stolta över att få för-
troendet att driva verksamheten på arenorna. 

Förutom magiska ögonblick för besökaren är 
vårt bidrag till turistnäringen i Göteborg väldigt 
stor; hotell, restauranger, butiker och kollektiv-
trafik får helt enkelt fler besökare och ökade 
intäkter tack vare evenemangen på våra arenor. 
Enligt beräkningar som Göteborg & Co gjort 
så har Got Events verksamhet bidragit med 1,5 
miljarder kronor i turistekonomisk omsättning 
under 2017. Det är stora siffror som endast över-
träffas av Liseberg och Svenska Mässan.

En viktig del för att lyckas är samarbetet inom 
staden och inte minst med våra elitlag i fotboll, 
hockey och handboll. Lika viktig är den dagliga 
verksamheten för skolidrott och föreningsliv. 
Lägg till de många årligen återkommande 
evenemangen såsom Leon Lurje, Gothenburg 
Horse Show, Melodifestivalen, Gothia Cup, 
Partille Cup plus spännande konserter och 
företagsevent så blir det en fin mix.

Scandinavium levererar stabilt med drygt 
600 000 åskådare. I år har vi haft en hel del 
föreställningar riktade mot barn i form av Bamse, 
Glada Hudikteatern, Marcus och Martinus och 
inte minst vår trotjänare Disney on Ice.

Den största händelsen på arenan för övrigt är 
givetvis ombyggnationen och uppstarten av 
restaurang Glöd kök & bar. Satsningen innebär 

en fin uppgradering av Scandinaviums kapacitet 
vilket är bra både för publiken och Göteborg.

Vi har också genomfört en hel del andra inves-
teringar. Gamla Ullevi fick ett helt nytt hybrid-
gräs i början av säsongen. Det är fantastiskt 
rolig att kunna ligga i framkant och vara först i 
Sverige med den här typen av lösning. Bravida 
Arena har fått nytt tak över insläppet och för-
stärkt säkerhet.

Ullevi har haft ett mycket bra år med närmare 
600 000 besökare och bjöd på många fina 
konsertupplevelser med Håkan Hellström, I love 
musicals, Coldplay med flera. Dessutom kändes 
det bra att få välkomna fotbollen igen då IFK 
Göteborg mötte Malmö i premiärstarten.

Augusti bjöd på ridsport i världsklass då Longines 
FEI EM i Ridsport Göteborg 2017 intog Göteborg. 
Mästerskapet blev en sportslig och evenemangs-
mässig succé med fantastiska framgångar för 
Sverige. Nerverna var på helspänn under finalen 
i hoppning där Peder Fredricsson och hans häst 
All in säkrade guldet med minsta möjliga marginal.

Något som gjorde mig särskilt stolt under EM i 
ridsport var samarbetet i staden som möjlig-
gjorde för oss att lägga para-dressyren och 
maratonkörningen mitt i centrum och dessutom 
med fri entré för alla. Möjligheten att använda 
ytor som Heden, parkeringar, Valhalla området, 
Slottsskogen och övriga, stadsrummet i kombi-
nation med arenorna gör Göteborg till en unik 
evenemangsstad.

VD har ordet.
Magiska ögonblick  
utöver det vanliga!
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Mästerskapet bjöd inte bara på glädje utan 
också mycket hårt arbete. Jag vet att såväl 
projektgrupp och övriga i organisationen slitit 
hårt för att genomföra evenemanget och för 
detta vill jag rikta ett extra varmt tack! Och ett 
lika varmt tack till alla er andra som sett till att 
vår övriga verksamhet fungerat! Nu pågår en 
extern revision av Longines FEI EM i Ridsport 
Göteborg 2017 som genomförs av Stadshus AB 
och resultatet av denna förväntas presenteras 
första kvartalet 2018.

På Valhallabadet har vi under året hjälpt extra 
många att simma tack vare projektet ”Simlyftet” 
som innebär fria simskolor för alla elever i 
staden. På Valhalla sport är verksamheten i 
vanlig ordning ständigt igång. Alla de cuper, 
turneringar etc. som genomförs i hallarna är 
oerhört viktiga för Got Event och betydelsefulla 
för turismen och antalet tillresande i vår stad. 

Avslutningsvis vill vi vill gratulera Frölunda 
Indians till segern i Champions Hockey League 
som avgjordes i en rafflande slutstrid i Frölun-
daborg. Vi vill också gratulera BK Häcken som 
placerade sig på fjärde plats i Allsvenskan. Ett 
varmt grattis till Göteborg Sim och Para-sektionen 
där Pernilla Lindberg tog två guld och Mikael 
Fredriksson kom på 4:e, 5:e och 6:e plats i VM i 
Mexiko. 

Stort tack för allas fina insatser under 2017! Som 
summeringen visar har det hänt otroligt mycket 
under året. Det finns givetvis mängder av fler 
saker som kan uppmärksammas. Nu blickar vi 
mot det nya året och förutom många intressanta 
evenemang i kalendern väntar också ett valår och 
inte minst viktiga beslut kring flera av våra arenor. 

Vi ser med tillförsikt fram emot 2018!

Lotta

VD har ordet! Magiska ögonblick utöver det vanliga!
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Varje dag, året om, möjliggör vi på Got Event 
magiska ögonblick på våra tio arenor: Ullevi, 
Scandinavium, Gamla Ullevi, Bravida Arena, 
Frölundaborg, Valhalla IP, Lisebergshallen, 
Valhallabadet, Valhalla Sporthallar och Wallen-
stamhallen. 

Vi finns med när det är megakonsert på Ullevi, 
och vi finns med när det är vattengympa i lilla 

bassängen på Valhallabadet. Vi är stolta över 
den bredd av arenor som vi kan erbjuda.

Evenemangen på våra arenor ska locka publik-
grupper med olika intressen och bakgrund. 
Arenorna är mötesplatser där alla är välkomna. 
Här kan du läsa mer om våra arenor och de 
evenemang som genomfördes under 2017.

Våra arenor och  
evenemang 2017

Evenemangsverksamheten
Antal evenemang

Antal evenemangsbesökare under åren
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Scandinavium:  
110 evenemang och 660 232 besökare
Frölunda Hockey har stor betydelse för Göte-
borg och Got Event; klubben står för över 50 
procent av besökarantalet i arenan under ett 
år. Säsongen 2016/2017 slutade med förlust i 
semifinalen. 

Med Got Event som arrangör genomfördes 
Gothenburg Horse Show för 42:a gången. Täv-
lingar i både dressyr och hoppning avgjordes 
inför 72 000 besökare i februari. 2017 utökades 
evenemanget med en extra dag med tävlingar 
för de bästa unghästarna i Sverige. Flertalet av 
världens bästa ryttare och hästar var i Göteborg 
och bjöd på spänning, glädje och dramatik.

Våra årligen återkommande evenemang Disney 
On Ice, P3 Guld-galan och Melodifestivalen 
var hos oss även 2017 – alla med en stor och 
trogen publik. Vid sidan av dessa evenemang 
bjöd arenan på ett stort antal konserter, musi-
kaler och företagsevenemang. 

Ullevi:  
34 evenemang och 576 119 besökare
Konsertsommaren 2017 blev återigen stark och 
med en härlig bredd genom Summerburst, I love 
musicals, Coldplay och Håkan Hellström.

FEI EM i Ridsport tog arenan i anspråk direkt 
efter Håkan Hellström, 21 - 27 augusti 2017. 
Genomförandet blev en stor succé arrangör-
smässigt. Dock slutade bokslutet på ett stort 
underskott där intäkterna blev mindre än 
budget samt kostnaderna betydligt högre än 
den nivå man tagit höjd för i budgivningen. 

I slutet av juni var det dags för Världsungdoms-
spelen på Ullevi. Friidrottstävlingen har vuxit 
från cirka 1 800 starter 1996 till fler än 4 000 
deltagare 2017. Med över 8 000 starter är täv-
lingen en av världens största ungdomstävlingar.

Världens största fotbollsturnering för ungdomar, 
Gothia Cup, invigdes som brukligt, med pompa 
och ståt den 14 juli. Fullsatta läktare är numera 
en självklarhet under invigningen av Gothia Cup 
på Ullevi.

Året avslutades återigen med vår egen OCR-tävling 
(Obstacle Course Race) Ullevi Arena Challenge som 
vi arrangerar i samarbete med ÖIS. I kulet novem-
berväder tävlade elit, företag och motionärer på en 
specialbyggd hinderbana. 

Gamla Ullevi:  
48 evenemang och 272 834 besökare
Under säsongen 2017 var Gamla Ullevi hem-
maarena för IFK Göteborg, GAIS samt Örgryte IS 
som tog steget upp tillbaka till Superettan. IFK 
Göteborg spelade i Allsvenskan medan GAIS 
och ÖIS spelade i Superettan.

Finalerna i Gothia Cup avgjordes på Gamla 
Ullevi som också är nationalarena för vårt 
svenska damlandslag i fotboll. Under 2017  
spelade damerna en EM-kvalmatch på arenan.

Bravida Arena:  
25 evenemang och 55 580 besökare
Vårt senaste tillskott i arenaparken, Bravida Arena, 
är hemmaplan för BK Häcken i Allsvenskan. Utöver 
deras hemmamatcher spelades ett antal tränings-
matcher samt cupmatcher för andra lag på arenan 
under året.

Valhalla IP:   
27 evenemang och 10 407 besökare
På Valhalla IP spelas Kopparbergs/Göteborg FC 
och Qvidings hemmamatcher. Även IFK Göte-
borg, GAIS och BK Häcken spelade några av 
sina försäsongsmatcher på arenan.

Frölundaborg:  
14 evenemang och 40 158 besökare
Campus är hjärtat i Frölunda HC:s verksamhet med 
både kansli och träningsfaciliteter i Frölundaborg. 
I arenan genomfördes flera olika typer av eve-
nemang under året. I SHL-slutspelet flyttades två 
kvartsfinalen mot Djurgården hit. En av kvartsfina-
lerna spelades inför fullsatta läktare (6 044). Även 
Frölundas matcher i CHL (Champions Hockey 
League) spelades här liksom den internationella 
juniorturneringen i ishockey för U18- och J20.

För femte året i rad arrangerades också Leon 
Lurje Trophy i Frölundaborg. Det är en interna-
tionell konståkningstävling för teamåkning och 
synkroniserad åkning.

Under året genomförde vi också ett företagse-
venemang som blev väldigt lyckat. Hårdrocks-
bandet Sabaton gjorde också en spelning i 
arenan.

Våra arenor och evenemang 2017
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Valhallabadet:  
24 evenemang och 24 300 besökare
På Valhallabadet genomfördes under året 12 
tävlingar. Sammanlagt deltog 8 680 personer 
och drygt 13 000 fanns i publiken. De två största 
tävlingarna var Ullbergstrofén samt simningens 
svenska ungdomsmästerskap Sum-Sim. Båda 
tävlingarna hade närmare 2 000 deltagare.

Valhalla Sporthallar: 
38 evenemang och 29 820 besökare
I Valhalla Sporthallar genomfördes cirka 25 eve-
nemang med drygt 24 .000 besökare. Utöver 
detta är Valhallas A-, B- och C-hall de överlägset 
mest uthyrda hallarna för breddidrott i Göteborg 
med cirka 500 000 besökare varje år.

Lisebergshallen: 
27 evenemang och 25 212 besökare
Got Event ansvarar för de sportevenemang som 
bokas i Lisebergshallen. Här spelas handboll, 
innebandy och Futsal. Dessa evenemang hade 
drygt 20 000 åskådare.

Träningshallen:
Träningshallen är en fullgod kompletterande 
isyta som används för Frölundas ungdomslag 
samt som biyta under Gothenburg Horse Show.

Våra arenor och evenemang 2017
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Vår vision 
Med människor och upplevelser i centrum 
skapar vi tillsammans Europas ledande hållbara 
evenemangsstad. 

Vår affärsidé 
Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag 
med arenor som mötesplatser för kultur, idrott 
och näringsliv. 

Våra ledord 
Glädje, omtanke, tillsammans och kreativitet. 

Våra fokusområden och övergripande mål 
Hos oss på Got Event målsätter vi verksamheten 
utefter sex fokusområden; kunder, varumärke, 
arenor, medarbetare, hållbarhet och ekonomi. 

Vårt mål är att: 

 KUNDER … alltid överträffa förväntningar från  
 besökare, arrangörer och partners och få dem  
 att längta tillbaka. 

 VARUMÄRKE … våra varumärken skall vara till  
 glädje för Göteborg och göteborgaren. 

 ARENOR … ständigt utveckla våra mötesplatser  
 för dagens och morgondagens besökare. 

 MEDARBETARE … med stolta medarbetare i  
 världsklass vara Göteborgs stads mest attraktiva  
 arbetsplats. 

 HÅLLBARHET … alltid agera med omtanke om  
 miljö, människor och andra resurser. 

 EKONOMI … vi ska vara ett tryggt bolag med  
 fokus på affärsmässig samhällsnytta.

Vi gör det här
Vårt erbjudande och våra kunder

Got Event har mångårig erfarenhet av att han-
tera alla typer av evenemang och produktioner. 

Vi delar in dessa i tre kategorier: kultur-, idrotts 
och företagsevenemang (läs mer under Våra pro-
dukter och tjänster i samband med evenemang).

Våra kunder består av privatpersoner, 
företag, arrangörer och partners.
 
 -  Privatpersonen är besökaren som kommer  
  till någon av våra arenor för att uppleva  
  eller delta i kultur eller idrott.

 - Företagskunden lägger sitt företags- 
  evenemang hos oss eller hyr en loge  
  på exempelvis Scandinavium för att under  
  säsongen bjuda med sina viktigaste kunder  
  på hockey, fotboll eller konsert.

 - Arrangören väljer att lägga sina evenemang  
  på någon av våra arenor och tillsammans  
  skapar vi en storslagen upplevelse för  
  besökaren.

 - Partners är i många fall en sponsor som  
  vill synas i ett positivt sammanhang och  
  därigenom stärka sitt varumärke. Det kan  
  handla om ett samarbete med vårt eget  
  arrangemang Gothenburg Horse Show  
  eller att få exponering på någon av våra  
  arenor.

Våra produkter och tjänster i samband med 
evenemang

Loger
Totalt finns det över 70 loger på arenorna Scan-
dinavium och Gamla Ullevi; 46 loger på Scandi-
navium och 27 på Gamla Ullevi. Logerna säljs på 
årsbasis och inkluderar samtliga evenemang på 
respektive arena.

Scandinavium fortsätter att leverera varierande 
evenemang i toppklass. Alla arenans loger har 
varit uthyrda under 2017. Utöver logerna har vi 
utvecklat företagserbjudanden i andra lokaler 
för att möta den stora efterfrågan. 

Det här är Got Event
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Vi har fortsatt många trogna, återkommande 
företagskunder, men även en hel del spännande 
nya bolag som kommit in under året.

Paketlösningar ”Hospitality”
Det här paketet riktar sig mot såväl företagskunder 
som privatkunder. Det innebär att man köper bil-
jett, mat och dryck till enskilda evenemang. 

Många besökare väljer och uppskattar bekväm-
ligheten som det innebär att äta gott i vår arena- 
restaurang innan föreställning, för att sedan, i 
lugn och ro ansluta till evenemanget.     

Under 2017 har försäljningen fortsätt att öka 
jämfört med 2016.

Exponering och reklam
Exponering säljs på Scandinavium, Ullevi och 
Gamla Ullevi. Vi erbjuder exponering på digitala 
skärmar, ljustavlor, fasta skyltar samt Intern-tv 
som är ett system för information och reklam på 
arenorna. Försäljningen av reklamytor ligger i 
nivå med föregående år. 

Mat & dryck 
Restaurangerna på Scandinavium drivs av Got 
Event, medan restaurangverksamheten på 
Gamla Ullevi, Ullevi och Frölundaborg drivs av 
externa partners. BK Häcken ansvarar mat- och 
dryckesförsäljningen på Bravida Arena.

Mat- och dryckesförsäljningen under 2017 har 
varit bra. Det har också varit  och inte minst en 
spännande höst med invigningen av vår nya 
restaurang Glöd Kök & Bar. Den är ett väl-
kommet tillskott på 400 möjliga matplatser och 
en kapacitet i de två barerna på 300 personer.   

Försäljningen hamnar på ca 16,6 Mkr.

Sponsring
Got Events försäljningsavdelning ansvarar helt 
för försäljning av sponsorskap för Gothenburg 
Horse Show.

Det här är Got Event
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Biljettförsäljningen
Under 2017 bjöds vi på ännu ett enastående 
evenemangsår. Vi har vi haft en biljettförsälj-
ning på ca 173 mkr.

Under året infördes kontantfria kassor även på 
Gamla Ullevi och Bravida. 

I oktober förnyade vi samarbetet avtalet med 
Ticketmaster som därmed tilldelades rätten att 
fortsatt vara Got Events biljettsystemsleverantör. 

Marknadskommunikation och PR
2017 har delvis varit ett år av konsolidering, vilket 
bland annat inneburit fokus på det fortsatta arbetet 
med utrullning och förankring av vårt nya grafiska 
manér och vår varumärkesplattform. Under året har 
vi bland annat tagit fram nya skyltar och profilkläder.

Antal besök på vår webbplats har under 2017 
ökat med 14 procent jämfört med 2016. 

Ett annat stort fokus har varit invigningen och 
marknadsföringen av vår nya restaurang Glöd 
Kök & Bar på Scandinavium. Vår befintliga arena-
restaurang döptes 2017 om till restaurang Pouls 
efter arenans arkitekt Poul Hultberg. 

Vid ombyggnaden av Scandinavium ingick mark-
nadsrepresentanter som en viktig del i gestalt-
ningsgruppen och på temat ”magiska ögonblick” 
lyftes oförglömliga konsert- och idrottshändelser 
samt dess profiler i såväl entréer som i form av 
autografer på väggarna. 

Under Longines FEI EM i Ridsport Göteborg 2017 
lanserades appen ”Got Event Tillgänglighet” i 
en betaversion. Syftet med applikationen är att 
göra våra arenor mer tillgängliga för de besökare 
som behöver syntolkning, teckentolkning eller 
teleslinga. Helt enkelt att fler ska ha möjlighet att 

uppleva magiska ögonblick under evenemangen 
på våra arenor.

Appen vann i november priset ”Innovation 
Award” i samband med att Göteborg för andra 
året knep förstaplatsen i ”Global Destination  
Sustainability Index 2017”.

Appen finns utvecklad för iPhone och kommer 
under 2018 även att vara tillgänglig för Android-
användare.

I redaktionella sammanhang har vårt PR-värde 
minskat något, från 13 miljoner kronor 2016 till 12 
miljoner kronor 2017.

Arenastrategiska åtgärder 2017
Arenautvecklingen är Got Events största fram-
tidsfråga. I slutet på november lämnade stadsled-
ningskontoret över sin slutrapport till kommunsty-
relsen där uppdraget har varit att; ”ta fram förslag 
på hur Scandinavium ska ersättas med en ny 
arena” och att ”ta fram förslag på storlek, utform-
ning och placering inom evenemangsområdet för 
Lisebergshallens ersättningsarena”. Om stads-
ledningskontorets rekommendationer i rapporten 
fullföljs har det på sikt en betydande påverkan på 
evenemangsområdet och Got Events verksamhet. 
Ärendet bordlades i december. Beslut i frågan 
förväntas att tas efter årsskiftet.

Fram tills en ny arena finns på plats måste nuva-
rande Scandinavium vara konkurrenskraftig och 
attraktiv för arrangörer och besökare. Det stra-
tegiska beslut staden tagit att investera 102–104 
Mkr (kostnadsläge nov 2015) i Scandinavium i 
projekt ”Utveckling 2016-2017” fullföljdes under 
hösten, se nedan. 

Arenastrategiska åtgärder är också att i samarbete 
med de största arrangörerna genomföra en teknisk 

Vi gör det här
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utveckling av arenornas grundutbud avseende 
LED-skärmar, Wifi-system med trådlös kommunika-
tion, IT-system för biljetthantering samt inpassering 
och säkerhet. På Gamla Ullevi och Bravida Arena 
genomförs hösten 2017 och våren 2018 det av 
Svensk Elitfotboll (SEF) initierade och av klubbarna 
bekostade projektet att förse samtliga elitfotbollsa-
renor med Wifi. Klubbarna har tecknat avtal med 
Got Event som också svarar för den tekniska sam-
ordningen i samband med installationen. 

Anläggningsinvesteringar 2017
Större beslut om vår uppgift av att bibehålla en 
god kvalitet och daglig drift i alla bolagets anlägg-
ningar. För 2017 beslutade styrelsen om en inves-
teringsplan på cirka 21 miljoner kronor. 

Scandinavium
Utöver detta har den andra etappen av ombygg-
nadsprojektet ”Scandinavium Utveckling 2016 
–2017” genomförts under sommaren. Ombygg-
nadsarbetena var mycket intensiva. På byggar-
betsplatsen arbetade 100–150 personer varje 
dag hela sommaren. Arenan har nu fått en ny 
evenemangsrestaurang med kök för upp till 700 
gäster, nya och ombyggda entréfunktioner och 
ett uppgraderat utvändigt markområde.

På våren byggdes det före detta hockeycaféet 
i Scandinaviums träningshall om till ett evene-
mangskontor. 

Ullevi
På Ullevi genomfördes en uppgradering av 
Presscenter. Arbetena gjordes samordnat med 
fastighetsägaren Higabs underhållsarbeten. Under 
ryttar-EM användes lokalen till presskonferenser. 

Gamla Ullevi
Gamla Ullevis gräsplan har försetts med en ny 
hybridgräsmatta. Den togs i bruk till den all-
svenska premiären i april. 

Bravida Arena
På Bravida Arena byggdes tak över entréspärrarna 
vid huvudentrén. 

Frölundaborg
Frölundaborg har försetts med en ny ishockeysarg. 
Valhallabadet/Valhalla sporthallar/Tränings-
hallen/Valhalla IP 
På de övriga anläggningarna vid Valhallagatan 
har mindre åtgärder genomförts i avvaktan på 

strategiska framtidsbeslut avseende bad, sport-
hallar och inomhusarena.

Underhållsåtgärder
Planerat underhåll utfört av fastighetsägaren
Underhållsåtgärder som utförs av fastighetsä-
garen Higab bekostas av Got Event genom våra 
hyresavtal där hyran är fast för samtliga arenor 
utom för Valhallabadet/Valhalla Sport/Tränings-
hallen/Valhalla IP där självkostnadsavtal gäller. I 
samtliga underhållsprojekt har bolaget medverkat 
på olika sätt.

För Ullevis del är det viktigt att den underhållsnivå 
som genomfördes under perioden 2013–2017 
kan bibehållas de närmast kommande åren, vilket 
framgår av Higabs långsiktiga underhållsplan. 
För anläggningarna vid Valhallagatan har under-
hållsåtgärderna begränsats till ett minimum av 
insatser i avvaktan på strategiska framtidsbeslut 
om fastigheten. Tillsammans med fastighetsä-
garen och hyresgäster har långsiktiga underhåll 
och investerings planer tagits fram för respektive 
arena.

Underhåll utfört av Got Event
Got Event har utfört underhållsåtgärder där bolaget 
har ansvar enligt hyresavtalen. Åtgärderna utgörs 
främst av planerat underhåll. Underhållsnivån har 
legat på ca 11 Mkr.

De större insatserna genomförda 2017 är utbyte 
av ventilationsanläggning på Scandinavium i sam-
band med utvecklingsprojektet och underhålls-
åtgärder i samband med ombyggnad av evene-
mangskontoret i träningshallen och Presscenter 
på Ullevi.

Vi gör det här
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På de enskilda arenorna har vi bland annat 
arbetat med följande bland annat:

PÅ BRAVIDA ARENA HAR VI:

- Nattkyla konfigurerad för svalare huvud-
byggnad varma dagar.

- Utökning kameraövervakning

- Fortsatt utredning om ljudanläggningen.

- Medverkat till utbyte av kraftförsörjningen till 
arenabelysningen.

PÅ ULLEVI HAR VI:   

- Svarat för uthyrning och iordningsställande 
av evenemangsmaterial som t ex golv och 
täckskivor.

- Säkerställande av varmvattenförsörjning med 
mindre ombyggnation och dragning av nya 
cirkulationsledningar.

- Byggt om Intern-TV systemet för att kunna 
distribuera HD signaler till alla delar av 
arenan.

- Utökat kraftuttagen vid bussplatser på ”Back 
Stage”.

PÅ GAMLA ULLEVI HAR VI:

- Bytt ut den gamla fibersandsplanen från 2011 

till en ny hybridgräsplan med SIS-grass system. 

- Installerat nytt bollskyddsnät för publiken på 
en kortsida.

- Gjort en mindre ombyggnad i produktions-
kontoret.

- Uppgraderat tekniken i Presscenter.

- Arbetat för att få till en jämnare planbelysning 
utan att riskera bländning för närboende.

PÅ VALHALLA IP HAR VI:

- Renoveringen av omklädningskorridoren har 
slutförts.

- Ny ombyggnation inför flytt av GFC:s omkläd-
ningsrum har påbörjats.

PÅ SCANDINAVIUM HAR VI:

- Installerat ny processventilation i Snickeri 
och Verkstad

- Säkerställt den tekniska ombyggnaden och 
installationen på Scandinaviums nya restau-
rang och entré.

- Signaldistribution till Videocoacher och teknisk 
funktion i Regi.

- Integrering av trappbelysning med övrig 
teknik i Scandinavium, byte av ljusbord.

Got Event sköter både den dagliga driften på arenorna och förbereder dem inför 
evenemangen. Vår strävan är att alltid kunna erbjuda säkra, hela, rena och 
välskötta arenor.

Vi gör det här
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- Nya kraftuttag bestyckade med Powerlock-
 system har installerats med fasta positioner 

under trapporna i arenarummet.

I VALHALLA SPORTHALLAR OCH 
TRÄNINGSHALLEN HAR VI:

- Slipning och lackning av golvet i A-hallen.

- Säkerställande / kontroll av varmvattenför-
sörjning

I FRÖLUNDABORG HAR VI:

- Utfört isskötsel på Slottsskogsrinken på upp-
drag från Idrotts- och föreningsförvaltningen.

- Installerat ny sarg.

- Ersatt gaspanna med fjärrvärme (ihop med 
Higab), större varmvattenväxlare för stabilare 
varmvattenförsörjning, säkerställt korrekt 
temperatur och flöde på VVC.

- Injustering av smältgrop för bättre funktion.
       

PÅ VALHALLABADET HAR VI:

- Upplåtit badet till skolor för skolbad och 
skolsim.

- erbjudit DHLR utbildningar livräddning med 
hjärtstartare) och Barn-HLR.

- Genomfört ”tvätta före-kampanjer”.

- Nya bubbelpooler samt modifierad vattenrenings-
anläggning för dessa med ökad kapacitet 
(tillsammans med Higab).

- Nya vattenfria vattenlås i tvagning.

- Målning i foajé / publika utrymmen.

- Ominstallation och uppsnyggning av kablage 
och tekniska installationer i receptionen.

- Bytt laddningsaggregat och likriktarsystem 
för att ge en säkrare drift av reservkraftan-
läggningen.

Vi gör det här
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Got Event är sedan 2004 miljödiplomerat enligt 
Svensk Miljöbas modell. Diplomeringen utgör 
ramverket för bolagets miljöledningssystem och 
vi genomgår årligen en revision genomförd av 
Miljöförvaltningen för att säkerställa att det sys-
tematiska miljöarbetet uppfyller kraven ställda 
i modellen. Senaste revisionen genomfördes 
under juni 2017 och resulterade i att Got Event 
fick förlängt giltigheten på miljödiplomet t.o.m. 
juni 2018. Svensk Miljöbas har tillsammans 
med Göteborgs stad även tagit fram en miljö-
diplomeringsstandard för evenemang. Sedan 
2016 är arbetet igång med att miljödiplomera 
Got Events egna evenemang. Under 2017 har 
Gothenburg Horse Show samt FEI EM i ridsport 
miljödiplomerats. Ambitionen framöver är även 
att kunna motivera allt fler av de arrangörer som 
förlägger evenemang till Got Events arenor att 
miljödiplomera evenemangen.

Göteborg Stad jobbar aktivt med miljö- och 
hållbarhetsfrågorna. Kommunfullmäktige har 
antagit lokala miljömål inom tolv olika områden 
för stadens verksamheter. Dessa mål beskriver 
vilket tillstånd vi vill uppnå när det gäller miljön. 
I dec 2013 antog även kommunfullmäktige ett 
miljöprogram för Göteborgs stad som beskriver 
hur och vad vi ska göra för att nå målen. Åtgär-
derna i miljöprogrammet är sådana som Göte-
borgs Stad har inflytande över och kan besluta 
om. För alla åtgärder finns även framtaget vilken 
verksamhet inom staden som har ansvar för att 
åtgärden genomförs och vilka aktörer som bör 
involveras i arbetet. Got Event ansvarar tillsam-
mans med fem andra aktörer för en åtgärd i 
Miljöprogrammet, samt ska utföra nio ytterligare 
åtgärder som beslutats gälla för alla stadens 
bolag och nämnder.

Även en kemikalieplan och ett klimatstrategiskt 
program tagits fram inom Göteborgs stad för att 
ytterligare förtydliga de åtgärder som är beslu-
tade i Miljöprogrammet. Även dessa innehåller 

åtgärder som berör Got Events verksamhet på 
olika sätt.

Got Event driver i centrala Göteborg Valhalla-
badet som är ett bad öppet för alla. Enligt Miljö- 
balken är bad för allmänheten en s.k. anmäl-
ningspliktig verksamhet, vilket betyder att man 
innan uppstart av en verksamhet måste anmäla 
verksamheten till den lokala tillsynsmyndig-
heten, d.v.s. Miljöförvaltningen i Göteborg. Det 
betyder också att det finns en förordning som 
styr den typ av egenkontroll och dokumentation 
som vi som verksamhetsutövare är skyldig att 
utföra och tillhandahålla. I det egenkontroll-
program som finns framtaget för Valhallabadet 
ingår t.ex. provtagningsrutiner för att säkra en 
god vattenkvalitet i alla bassänger.

Energi
Got Events anläggningar drivs med hjälp av 
el, fjärrvärme och naturgas. Förbrukning av 
energi är en av de aktiviteter som står för störst 
påverkan på miljön från vår verksamhet och 
stort fokus, av både miljömässiga och ekono-
miska skäl, läggs på att minska företagets totala 
energianvändning. Samtidigt som målet är att 
minska energianvändningen är vårt uppdrag 
samtidigt att öka antalet evenemang som 
årligen år genomförs på arenorna. Fler evene-
mang leder också naturligt till en högre total 
energianvändning. Vilka typer av evenemang 
som genomförs ett visst år, ger också utslag 
på den årliga totala energianvändningen. Vårt 
huvudfokus är att effektivisera den dagliga driften 
av arenorna och genomföra varje evenemang 
på ett så energieffektivt sätt som det bara går. 
På så sätt kan vi på sikt sänka den totala energi-
användning och samtidigt öka antalet genom-
förda evenemang på arenorna.

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) EKL – 
lagen om energikartläggning – i kraft. Got Event 
har identifierat att man som bolag berörs av 

Miljöredovisning 2017
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lagstiftningen och har under 2017 gjort en första 
rapportering till energimyndigheten. Arbetet 
med att utföra specifika energikartläggningar av 
Got Events anläggningar kommer att fortsätta 
under 2018. 

Nyttjandet och beläggningen på Got Events 
arenor ser väldigt olika ut beroende på vilken 
typ av anläggning det är. Detta gör att energi-
användningen skiljer sig ganska mycket och att 
de olika anläggningarna har olika energiprofiler. 
Vissa evenemang ställer speciella krav på förut-
sättningarna på anläggningen, som man inte kan 
kompromissas med, t.ex. finns krav på ljusstyrka 
när det gäller belysning vid internationella fot-
bollsmatcher. Ett annat exempel är ventilationen 
på Valhallabadet som om den drogs ner för 
mycket t.ex. nattetid skulle kunna orsaka fukt- 
problem i byggnaden, eftersom ventilationen 
även har funktionen att den avfuktar den varma 
luften i bassänghallarna.

Inom vissa delar av verksamheten t.ex. på Valhalla- 
badet och Valhalla Sporthallar bedrivs daglig och 
relativt likartad verksamhet året runt och dessa 
arenor uppvisar en jämnare energiförbrukning 
oavsett om det pågår större evenemang eller 
vardaglig verksamhet. På tre av anläggningarna 
hålls verksamhet på is under en större del av året, 
varvid kylningen av isen utgör en stor del av den 
totala energiförbrukningen. På utomhusanlägg-
ningarna ser det lite annorlunda ut, eftersom de 
flesta inte används för evenemang året runt. De 
som används på vintern t.ex. Valhalla Idrottsplats 
är dock höga förbrukare av fjärrvärme, eftersom 
det krävs värme i marken för att gräset/konst-
gräset inte ska frysa. På en arena som Ullevi 
däremot är energiförbrukningen till vardags rela-
tivt låg och topparna uppnås vid de tillfällen varje 
år som det är stora evenemang. En stor del av 
elförbrukningen under evenemang på både Ullevi 
och Gamla Ullevi utgörs av elen som driver den 
kraftiga planbelysningen på arenorna.

Eftersom förbrukningen av el är en betydande 
miljöaspekt för Got Event köps sedan ett antal år 
tillbaka endast ursprungsmärkt el från vindkraft 
till samtliga anläggningar. Genom detta ställnings-
tagande bidrar vi till en lägre klimatpåverkan från 
framställningen av den mängd el vi använder.

Merparten av anläggningarna Got Event driver 
har ett antal år på nacken och därför är delar 

av den tekniska utrustning på arenorna också 
gammal, vilket har stor påverkan på energi- 
användningen. Inom det löpande underhållet 
byter vi kontinuerligt ut gammal teknisk utrustning 
mot ny med bättre energiprestanda. En ganska 
stor del av vår energiförbrukning kommer från 
all belysning på anläggningarna. Genom att vi 
kontinuerligt byter ut armaturer och ljuskällor 
samt i största möjligaste mån kombinerar med att 
installera rörelsevakter eller timer minskas onödig 
belysning.

Nedan redovisas förbrukade energimängder 
för Got Event under 2017. Alla redovisade siffror 
presenteras i MWh och värden för fjärrvärme- och 
naturgasförbrukning är normalårskorrigerade.

Miljöredovisning 2017
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Avfall
Från Got Events verksamheter uppkommer varje 
år en hel del avfall. Både i form av avfall från 
den dagliga driften av arenorna, men de största 
volymerna uppkommer vid våra evenemang, i 
form av skräpet som våra besökare genererar. 
För att minska transportbehovet av allt avfall som 
uppkommer vid evenemangen används, på de 
anläggningar där det är möjligt, komprimatorer 
som avfallet slängs i. Komprimatorn pressar 
samman avfallet så att det tar mindre plats och 
mer kan slängas i en och samma behållare innan 
den behöver tömmas. Det leder till att totala 
antalet tömningar minskar och därmed färre 
transporter.

Got Event strävar efter att få besökare på våra 
anläggningar delaktiga genom att sortera det 
avfall de slänger. På Scandinavium, Gamla Ullevi 
och Frölundaborg finns ett antal särskilda sorte-
ringsmöbler utställda i de publika utrymmena.

Att aktivt jobba med källsortering av avfallet från 
besökarna på våra anläggningar är även något 
som Göteborgs Stad lyft fram som en prioriterad 
fråga för Got Event. I Miljöprogrammet som Göte-
borgs stad har tagit fram, finns Got Event utpekad 

som en av aktörerna som är ansvariga för att 
utöka källsorteringen på kommunala anlägg-
ningar för allmänheten. Därför kommer detta fort-
sätta att vara ett av våra fokusområden framöver.

Nedan redovisas sammanställd statistik över 
avfall från Got Events anläggningar. Siffrorna 
inkluderar både det som räknas som hushålls- 
och verksamhetsavfall.

Miljöredovisning 2017
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Omgivningspåverkan och egenkontroll av 
verksamhet
I samband med vissa evenemang kan det uppstå 
påverkan på omgivningen, bland annat i form av 
ljud, ljus och vibrationer. Denna form av omgiv-
ningspåverkan benämns i Miljöbalken som ”miljö-
farlig verksamhet” vilket betyder att det finns risk 
för att det kan störa miljön eller människors hälsa 
om det inte förebyggs. Mark- och Miljööverdom-
stolen fastställde under hösten 2013 att Got Event 
är verksamhetsutövare enligt Miljöbalken och 
därför har ansvar för att arbeta förebyggande för 
att minimera den eventuella omgivningspåverkan 
som kan uppstå.

Under 2017 har matcherna med IFK Göteborg, 
som är en av föreningarna som spelar allsvensk 
fotboll på Gamla Ullevi, följts med vibrationsmät-
ningar. Inga värden som överskrider miljöförvalt-
ningen satta gränser har under året uppmätts. 
Got Event har en nära dialog med Miljöförvaltningen 
i ärendet och jobbar aktivt tillsammans med fast-
ighetsägaren Higab för att komma tillrätta med 
problemen.

Restaurangverksamhet
Got Event bedriver restaurangverksamhet i egen 
regi på Scandinavium. Den består av två evene-
mangsrestauranger och ett flertal barer runt om 
på arenan. På övriga arenor, men även på Scandi-
navium, bedrivs daglig mat- & dryckesförsäljning 
av externa entreprenörer.

Inom den egna restaurangverksamheten pågår 
ett kontinuerligt arbete med att utveckla verksam-
heten ur hållbarhetssynpunkt. Viktiga aspekter är 
t.ex. inköp av råvaror och avfallshantering. Över-
vägande delen av mejeriprodukter och andra 
råvaror som köps in till verksamheten är ekolo-
giska. Fisk- och skaldjur är MSC-märkta. Även 
delar av dryckessortimentet är ekologiskt, t.ex. all 
fatöl och ett antal viner. Matavfall, förpackningar 
av plast, papper, glas och metall plus ytterligare 
fraktioner sorteras. Målsättningen är också att 
samarbetet med de externa leverantörer som 
bidrar med mat- och dryckesförsäljning på 
arenorna ska förstärkas ytterligare kring hållbar-
hetsarbetet.

Miljöredovisning 2017
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Vi är Got Event

Styrelse: Ledningsgrupp:

• Bettan Andersson (V)
       Ordförande 

• Robert Hammarstrand (S)
       1:e vice ordförande

• Elisabet Rothenberg (M)
       2:e vice ordförande

• Åsa Hartzell (M)
       Ledamot

• Jesper Jonsteg (MP)
       Ledamot

• Gunilla Dörner Buskas (S)
       Ledamot

• Mariah Ben Salem Dynehäll (L)
       Ledamot

•  Claes-Göran Brandin (S)
       Suppleant

• Hanna Friberg (M)
       Suppleant

• Tatjana Josic (S)
       Suppleant

• Josip Baric (SACO)
       josip.baric@gotevent.se

• Sofia Aroseus(Vision)
       sofia.aroseus@gotevent.se

• Timo Strandeberg (Kommunal)
       

VD
• Lotta Nibell

HR
• Lena Moen

Marknad och försäljning
• Jeanette Holmén

Ekonomi och verksamhetsstyrning
• Marita Kärnstrand

Arenaservice
• Christer Falk

Organisation: 

Got Event är indelat i fem avdelningar: 

•  Marknad & Försäljning
•  Evenemang
•  Arenaservice
•  HR
• Ekonomi och Verksamhetsstyrning

Vi är 130 månadsanställda medarbetare, varav 62 
procent är män, och 38 procent är kvinnor. Lednings-
gruppen består av 2 män och 4 kvinnor. 

Vd för bolaget är Lotta Nibell. Du når henne  
på telefon 031-368 43 70 eller via mail:  
lotta.nibell@gotevent.se.

Evenemang:
• Anders Albertsson
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Got 
Event AB avger härmed följande årsredovisning 
för räkenskapsåret 2017.

Verksamhetens art och inriktning
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och 
arenabolag och är en av huvudaktörerna som 
ska bidra till att Göteborg är ledande som evene-
mangsstad. Bolaget ska svara för verksamhet i de 
större kommunalt ägda anläggningarna som är 
avsedda för evenemang.

Bolaget ansvarar för drift av arenor som Ullevi, 
Scandinavium, Valhallabadet, Valhalla Sporthallar, 
Träningshallen, Valhalla IP, Frölundaborg, Gamla 
Ullevi och Bravida Arena. Lisebergshallen hyrs in 
under del av året.

Styrelsen och verkställande direktören bedömer 
att verksamheten varit förenlig med kommunens 
ändamål med sitt ägande av bolaget och att 
bolaget har följt de principer som framgår av 3 § 
bolagsordningen.

Ägarförhållanden
Bolagets ägs per 31 december 2017 till 100 pro-
cent av Göteborg & Co AB (organisationsnummer 
556428-0369), moderbolaget för klustret ”Turism, 
Kultur & Evenemang” inom koncernen Göteborgs 
Stadshus AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2017 har varit ett händelserikt år som bjudit på 
stor variation av upplevelser för alla målgrupper 
med hög aktivitet på samtliga arenor. Under året 
har 1,8 miljoner människor besökt något av de 351 
evenemang som genomförts på arenorna.
     
En viktig del i bolagets verksamhet är att bidra 
till att göteborgssamhället utvecklas hållbart i de 
tre dimensionerna socialt, ekologiskt och eko-
nomiskt. Detta har under året återspeglats i ett 

brett utbud riktat mot barn och unga i form av t ex 
Bamse, Glada Hudikteatern, Marcus och Martinus 
för att nämna några. Arenorna har liksom tidi-
gare år varit en viktig förutsättning för de årliga 
återkommande ungdomsturneringarna Gothia 
Cup, Partille Cup, Leon Lurje och Världsungdoms-
spelen. På Valhallabadet har många unga fått 
lära sig simma tack vare projektet Simlyftet som 
innebär fria simskolor för alla elever i staden. På 
Ullevi har flera stora sommarkonserter genom-
förts med t e x dubbla konserter med både 
Coldplay och Håkan Hellström. Scandinavium har 
bjudit på hockey samt konserter med KISS, Rod 
Stewart, Green Day och musikalen Cats för att 
nämna några evenemang.    
  
Den enskilt största händelsen under 2017 var FEI 
EM i ridsport som omfattade tävlingsgrenarna 
dressyr, hoppning, para-dressyr och fyrspannskör-
ning. Tävlingsarenorna Ullevi, Heden och Slotts-
skogen fungerade väl. Möjligheten att använda 
ytor som Heden, parkeringar, Valhalla området, 
Slottsskogen och övriga stadsrummet i kombina-
tion med arenorna gör Göteborg till en unik eve-
nemangsstad. Det är första gången i ridsportens 
historia som ett EM genomförs mitt i en stad. Med 
fri entré fick alla möjlighet att ta del av para-dres-
syren och körningen på Heden och Slottsskogen. 
Även invigningen på Ullevi var gratis och sågs 
av över 22 000 personer. Mästerskapet blev 
en sportslig och evenemangsmässig stor succé 
med fantastiska framgångar för Sverige. FEI EM 
i Ridsport (liksom Gothenburg Horse Show där 
Got Event är arrangör) blev också miljöcertifierat. 
Ekonomiskt har mästerskapen varit en utmaning 
som kraftigt påverkat Got Events ekonomi.  
    
För att kunna bidra till en långsiktig hållbarhet 
görs regelbundna uppgraderingar av arenorna 
där den största för 2017 är moderniseringen av 
Scandinavium med fokus på ökad tillgänglighet 
och frångänglighet samt bättre publikservice 
genom utbyggnad av kök och restaurang. 

Årsredovisning 2017
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Förvaltningsberättelse

Satsningen innebär en uppgradering av Scandi-
naviums kapacitet och möjlighet att husera olika 
typer av evenemang. I november invigdes den 
nya restaurangen Glöd Kök & Bar.
 
I slutet av året erhölls den internationella utmär-
kelsen Global Sustainnability Innovation Award 
som delas ut av ICCA. Priset erhölls för Got 
events tillgänglighetsapp som kombinerar behov 
och teknik på ett nytt sätt och som förbättrar 
upplevelsen för besökare med syn- och hörsel-
nedsättning. 
 
Got Events verksamhet har bidrag till turistnä-
ringen i Göteborg 2017 då hotell, restauranger, 
butiker och kollektivtrafik får fler besökare och 
ökade intäkter till följd av evenemangen på 
arenorna. Enligt beräkningar som Göteborg & Co 
gjort så har Got Events verksamhet bidragit med 
ca 1,5 miljarder kronor i turistekonomisk omsätt-
ning under 2017.

Miljöpåverkan
Got Event bidrar till hållbar utveckling genom 
att bedriva verksamheten med minsta möjliga 
påverkan på miljön. Bolaget är sedan 2004 
miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas modell. 
Diplomeringen utgör ramverket för bolagets miljö-
ledningssystem och bolaget genomgår årligen 
en revision genomförd av Miljöförvaltningen för 
att säkerställa att det systematiska miljöarbetet 
uppfyller kraven som ställs i modellen. Senaste 
revisionen genomfördes under juni 2017 och 
resulterade i att Got Event fick förlängt giltigheten 
på miljödiplomet t.o.m. juni 2018. Svensk Miljöbas 
har tillsammans med Göteborgs stad även tagit 
fram en miljödiplomeringsstandard för evene-
mang. Sedan 2016 är arbetet igång med att mil-
jödiplomera Got Events egna evenemang. Under 
2017 har Gothenburg Horse Show samt FEI EM i 
ridsport miljödiplomerats. Ambitionen framöver är 
även att kunna motivera allt fler av de arrangörer 
som förlägger evenemang till Got Events arenor 
att miljödiplomera evenemangen.

Prioriterade miljöområden
Energianvändning
Got Events anläggningar drivs med hjälp av el, 
fjärrvärme och naturgas. Förbrukning av energi är 
en av de aktiviteter som står för störst påverkan 
på miljön från verksamheten. Huvudfokus är att 
effektivisera den dagliga driften av arenorna och 
genomföra varje evenemang på ett så energief-
fektivt sätt som möjligt. 

 Avfallshantering
De största avfallsvolymerna uppkommer vid eve-
nemang i form av skräp som besökare genererar. 
Avfall uppkommer även från den dagliga driften 
av arenorna. Ett aktivt arbete pågår med att öka 
källsortering av avfall från besökare samt att 
minska mängden avfall i den dagliga driften. 
 
Got Event bedriver restaurangverksamhet i egen 
regi på Scandinavium. Den består av två eve-
nemangsrestauranger och ett flertal barer runt 
om på arenan. Inom den egna restaurangverk-
samheten pågår ett kontinuerligt arbete med att 
utveckla verksamheten ur hållbarhetssynpunkt. 
Viktiga aspekter är t.ex. inköp av råvaror och 
avfallshantering. Övervägande delen av meje-
riprodukter och andra råvaror som köps in till 
verksamheten är ekologiska.
 
Omgivningspåverkan och egenkontroll av  
verksamhet
I samband med vissa evenemang kan påverkan 
på omgivningen uppstå, t e x i form av ljud, ljus 
och vibrationer. Got Event är verksamhetsutö-
vare enligt Miljöbalken och har därmed ansvar 
för att arbeta förebyggande för att minimera den 
eventuella omgivningspåverkan som kan uppstå. 
Under 2017 har matcher på Gamla Ullevi följts 
med vibrationsmätningar. Inga värden som över-
skrider miljöförvaltningen satta gränser har under 
året uppmätts.

Anmälningspliktig verksamhet
Bolaget bedriver en anmälningspliktig verk-
samhet enligt miljöbalken. Den anmälningsplik-
tiga verksamheten avser Valhallabadet som är ett 
öppet bad för allmänheten. Verksamheten mot-
svara ca 6% av nettoomsättningen. I det egen-
kontrollprogram som finns framtaget för Valhalla-
badet ingår t.ex. provtagningsrutiner för att säkra 
en god vattenkvalitet i alla bassänger.

Personal
2017-12-31 har bolaget 130 tillsvidareanställda. 
Sjukfrånvaron uppgår till 5,2%, detta är en ökning 
med ca 2% från föregående år. Ökningen beror 
på ett antal längre sjukskrivningar. Bolaget 
arbetar kontinuerligt med att minska sjukfrån-
varon, bland annat erbjuds alla tillsvidareanställda 
aktivitetsstöd för regelbunden motion enligt Göte-
borgs stads riktlinjer. Bolaget har även ca 600 
timanställd personal. Antalet timanställda varierar 
med antalet evenemang som genomförs. 
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Förvaltningsberättelse

Ekonomi
Årsredovisningen är upprättad enligt BFNAR 
2012:1. 
    
Årets resultat före skatt uppgår till +463 tkr, vilket 
är en avvikelse mot årsbudget på +17,5 mkr. Bola-
gets basverksamhet genererar en fortsatt stabil 
ekonomi och ger ett resultat för året på +21,6 mkr. 
En god beläggning på samtliga arenor med till-
kommande konserter på Ullevi och Scandinavium 
har bidragit till det positiva resultatet för basverk-
samheten.      
   
Evenemanget FEI EM i ridsport har kraftigt 
påverkat bolagets ekonomi. För 2017 uppgår 
resultatet för evenemanget till -44,8 mkr. Det defi-
nitiva resultatet för mästerskapet är inte klart då 
kostnaden för skador på Hedens konstgräsplaner 
ännu inte är slutreglerad. Beaktat den osäkerhet 
som föreligger kring återställandet av konstgräs-
planerna har en avsättning gjorts i årsredovis-
ningen.
 
I september månad beslutade styrelsen som en 
säkerhetsåtgärd att upprätta en kontrollbalans-
räkning. Beslutet grundade sig på bolagets då 
prognostiserade resultat till följd av evenemanget 

FEI EM i ridsport samt de bedömda utestående 
riskerna i evenemanget. Styrelsen beslutade även 
vid detta tillfälle att hänskjuta frågan om ekono-
miskt tillskott med anledning av det uppkomna 
underskottet till ägaren. I januari 2018 beslutade 
Kommunfullmäktige att utöka bolagets koncernbi-
drag för 2017 med 29,8 mkr. 

Framtida utveckling 
Bolagets förväntningar på 2018 är att basverk-
samheten kommer att generera en fortsatt stabil 
ekonomi. Arenautveckling är den viktigaste 
framtidsfrågan för bolaget där moderniseringen 
av Scandinavium har varit i fokus 2017. Utveck-
lingen i vår omvärld befinner sig i en fortsatt 
expansiv fas och konkurrensen från moderna och 
nybyggda arenor ökar. Under den senaste tioår-
sperioden har flera städer i Sverige uppgraderat 
eller byggt nya moderna och flexibla multiarenor 
för de flesta typer av evenemang. Dessutom 
kommer konkurrensen från flera moderna och 
nybyggda arenor i norra Europa att öka alltmer. 

Flerårsöversikt

2017 Mål 2017 * 2016 2015

Rörelseintäkter 243 880 228 378 225 608 157 260

Rörelseresultat -216 333 -204 300 -190 720 -168 078

Resultat efter finansiella poster -216 737 -204 400 -190 722 -168 209

Balansomslutning 333 955 - 287 529 197 879

Soliditet 13,6% 20,0% 15,6% 22,5%

* "Mål 2017" avser 2017 års budget.

Resultatdisposition

ett öppet bad för allmänheten. Verksamheten motsvara ca 6% av nettoomsättningen. I det egenkontrollprogram som finns framtaget för 
Valhallabadet ingår t.ex. provtagningsrutiner för att säkra en god vattenkvalitet i alla bassänger.

Personal

2017-12-31 har bolaget 130 tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron uppgår till 5,2%, detta är en ökning med ca 2% från föregående år. 
Ökningen beror på ett antal längre sjukskrivningar. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska sjukfrånvaron, bland annat erbjuds 
alla tillsvidareanställda aktivitetsstöd för regelbunden motion enligt Göteborgs stads riktlinjer. Bolaget har även ca 600 timanställd 
personal. Antalet timanställda varierar med antalet evenemang som genomförs. 

Ekonomi

Årsredovisningen är upprättad enligt BFNAR 2012:1.
Årets resultat före skatt uppgår till +463 tkr, vilket är en avvikelse mot årsbudget på +17,5 mkr. Bolagets basverksamhet genererar en 
fortsatt stabil ekonomi och ger ett resultat för året på +21,6 mkr. En god beläggning på samtliga arenor med tillkommande konserter på 
Ullevi och Scandinavium har bidragit till det positiva resultatet för basverksamheten.         
Evenemanget FEI EM i ridsport har kraftigt påverkat bolagets ekonomi. För 2017 uppgår resultatet för evenemanget till -44,8 mkr. Det 
definitiva resultatet för mästerskapet är inte klart då kostnaden för skador på Hedens konstgräsplaner ännu inte är slutreglerad. 
Beaktat den osäkerhet som föreligger kring återställandet av konstgräsplanerna har en avsättning gjorts i årsredovisningen.

I september månad beslutade styrelsen som en säkerhetsåtgärd att upprätta en kontrollbalansräkning. Beslutet grundade sig på bolagets 
då prognostiserade resultat till följd av evenemanget FEI EM i ridsport samt de bedömda utestående riskerna i evenemanget. Styrelsen 
beslutade även vid detta tillfälle att hänskjuta frågan om ekonomiskt tillskott med anledning av det uppkomna underskottet till ägaren. 
I januari 2018 beslutade Kommunfullmäktige att utöka bolagets koncernbidrag för 2017 med 29,8 mkr.

Framtida utveckling 

Bolagets förväntningar på 2018 är att basverksamheten kommer att generera en fortsatt stabil ekonomi. Arenautveckling är den 
viktigaste framtidsfrågan för bolaget där moderniseringen av Scandinavium har varit i fokus 2017. Utvecklingen i vår omvärld befinner 
sig i en fortsatt expansiv fas och konkurrensen från moderna och nybyggda arenor ökar. Under den senaste tioårsperioden har flera 
städer i Sverige uppgraderat eller byggt nya moderna och flexibla multiarenor för de flesta typer av evenemang. Dessutom kommer 
konkurrensen från flera moderna och nybyggda arenor i norra Europa att öka alltmer. 



24

Årsredovisning 2017

        Balanserade vinstmedel 
        Årets resultat

29 143 000
       utdelning 2018

       i ny räkning balanseras 14 543 000

Koncernbidrag har erhållits från Göteborg & Co AB 

(organisationsnummer 556428-0369) med 217,2 Mkr.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och 

balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i

tusentals svenska kronor där ej annat anges.

463 080

29 143 000

-14 600 000

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (belopp i kronor):

28 679 920

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att  

RESULTATRÄKNING  

Tkr Not 2017 2016

Nettoomsättning 4 176 773 180 696

Övriga rörelseintäkter 67 107 44 912

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 5 243 880 225 608

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader 5, 7, 8 -322 146 -290 436

Personalkostnader 6 -122 515 -113 408

Avskrivningar 11 -15 552 -12 422

Övriga rörelsekostnader -62

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -460 213 -416 328

RÖRELSERESULTAT -216 333 -190 720

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 21 39

Räntekostnader och liknande resultatposter -139 -41

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -216 451 -190 722

BOKSLUTSDISPOSITIONER 9, 19

Erhållet koncernbidrag 217 200 190 900

RESULTAT FÖRE SKATT 749 178

Skatt på årets resultat 10 -286 139

ÅRETS RESULTAT 463 317

Flerårsöversikt

2017 Mål 2017 * 2016 2015

Rörelseintäkter 243 880 228 378 225 608 157 260

Rörelseresultat -216 333 -204 300 -190 720 -168 078

Resultat efter finansiella poster -216 737 -204 400 -190 722 -168 209

Balansomslutning 333 955 - 287 529 197 879

Soliditet 13,6% 20,0% 15,6% 22,5%

* "Mål 2017" avser 2017 års budget.

Resultatdisposition

ett öppet bad för allmänheten. Verksamheten motsvara ca 6% av nettoomsättningen. I det egenkontrollprogram som finns framtaget för 
Valhallabadet ingår t.ex. provtagningsrutiner för att säkra en god vattenkvalitet i alla bassänger.

Personal

2017-12-31 har bolaget 130 tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron uppgår till 5,2%, detta är en ökning med ca 2% från föregående år. 
Ökningen beror på ett antal längre sjukskrivningar. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska sjukfrånvaron, bland annat erbjuds 
alla tillsvidareanställda aktivitetsstöd för regelbunden motion enligt Göteborgs stads riktlinjer. Bolaget har även ca 600 timanställd 
personal. Antalet timanställda varierar med antalet evenemang som genomförs. 

Ekonomi

Årsredovisningen är upprättad enligt BFNAR 2012:1.
Årets resultat före skatt uppgår till +463 tkr, vilket är en avvikelse mot årsbudget på +17,5 mkr. Bolagets basverksamhet genererar en 
fortsatt stabil ekonomi och ger ett resultat för året på +21,6 mkr. En god beläggning på samtliga arenor med tillkommande konserter på 
Ullevi och Scandinavium har bidragit till det positiva resultatet för basverksamheten.         
Evenemanget FEI EM i ridsport har kraftigt påverkat bolagets ekonomi. För 2017 uppgår resultatet för evenemanget till -44,8 mkr. Det 
definitiva resultatet för mästerskapet är inte klart då kostnaden för skador på Hedens konstgräsplaner ännu inte är slutreglerad. 
Beaktat den osäkerhet som föreligger kring återställandet av konstgräsplanerna har en avsättning gjorts i årsredovisningen.

I september månad beslutade styrelsen som en säkerhetsåtgärd att upprätta en kontrollbalansräkning. Beslutet grundade sig på bolagets 
då prognostiserade resultat till följd av evenemanget FEI EM i ridsport samt de bedömda utestående riskerna i evenemanget. Styrelsen 
beslutade även vid detta tillfälle att hänskjuta frågan om ekonomiskt tillskott med anledning av det uppkomna underskottet till ägaren. 
I januari 2018 beslutade Kommunfullmäktige att utöka bolagets koncernbidrag för 2017 med 29,8 mkr.

Framtida utveckling 

Bolagets förväntningar på 2018 är att basverksamheten kommer att generera en fortsatt stabil ekonomi. Arenautveckling är den 
viktigaste framtidsfrågan för bolaget där moderniseringen av Scandinavium har varit i fokus 2017. Utvecklingen i vår omvärld befinner 
sig i en fortsatt expansiv fas och konkurrensen från moderna och nybyggda arenor ökar. Under den senaste tioårsperioden har flera 
städer i Sverige uppgraderat eller byggt nya moderna och flexibla multiarenor för de flesta typer av evenemang. Dessutom kommer 
konkurrensen från flera moderna och nybyggda arenor i norra Europa att öka alltmer. 
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BALANSRÄKNING 

Tkr Not 171231 161231

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11

Förbättringsutgifter på annans fastighet 49 977 14 902

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 373 15 523

Inventarier 45 584 37 976

Pågående nyanläggningar 8 013 32 756

114 947 101 157

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 114 947 101 157

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

VARULAGER

Råvaror 559 494
559 494

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 10 069 8 851

Fordringar hos koncernföretag 44 674 11 805

Aktuella skattefordringar 2 481 2 750

Övriga kortfristiga fordringar 13 157 836 158 971

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 3 091 3 176
218 151 185 553

KASSA OCH BANK 18 298 325

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 219 008 186 372

SUMMA TILLGÅNGAR 333 955 287 529
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BALANSRÄKNING 

Tkr Not 171231 161231

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital (15 000 aktier) 15 000 15 000

Reservfond 1 228 1 228

16 228 16 228

FRITT EGET KAPITAL

Balanserad vinst 28 680 28 363
Årets resultat 463 317

29 143 28 680

SUMMA EGET KAPITAL 45 371 44 908

AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar 14 6 999 3 303

SUMMA AVSÄTTNINGAR 6 999 3 303

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 11 290 21 130

Skulder till koncernföretag 4 105 4 250

Övriga kortfristiga skulder 15 237 179 187 325

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 29 011 26 613

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 281 585 239 318

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 333 955 287 529
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Förändring i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktie- Reservfond Balanserat Årets Totalt
kapital resultat resultat

Ingående balans per 16-01-01 15 000 1 228 28 233 130 44 591

Omföring resultat föregående år 0 0 130 -130 0

Aktieägartillskott 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 317 317

Utgående balans per 16-12-31 15 000 1 228 28 363 317 44 908

Omföring resultat föregående år 0 0 317 -317 0
Årets resultat 0 0 0 463 463

Utgående balans per 17-12-31 15 000 1 228 28 680 463 45 371

Aktiekapital, 15 000 aktier
15 000 aktier á 1 000 kr.

Kassaflödesanalys 

Tkr                                                                    Not 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -216 333 -190 720

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     17 19 248 13 572

-197 085 -177 148

Erhållen ränta 21 39

Erlagd ränta -139 -41

Skatt -17 139

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -197 220 -177 011

förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital

Varulager -64 -127

Rörelsefordringar -848 12 967

Rörelseskulder 42 267 88 183

Kassaflöde från den löpande verksamheten -155 865 -75 988

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -29 342 -35 494

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 62

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 342 -35 432

Finansieringsverksamhet

Erhållna koncernbidrag 187 400 190 900

Lämnade koncernbidrag 0 0

Aktieägartillskott 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 187 400 190 900

Årets kassaflöde 2 193 79 480

Likvida medel vid årets början 135 274 55 794

Likvida medel vid årets slut 137 467 135 274
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmän information

Got Event AB, organisationsnummer 556015-9823, är ett aktiebolag registrerat i Sverige.
Företagets säte är Göteborg.

Allmänna redovisningsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1955:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3")

Nedan beskrivs tillämpade redovisningsprinciper.

Nettoomsättning

Fakturerad försäljning omfattar försäljning av varor och tjänster hänförliga till evenemang
på Ullevi och Scandinavium samt från badverksamheten på Valhallabadet.
Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen
alla risker och rättigheter som är förknippat med ägandet övergått till köparen, vilket
normalt inträffar i samband med leverans av varan eller tjänstens tillhandahållande.

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader: Bland övriga externa kostnader redovisas fastighetskostnader,
leasingkostnader, köpta tjänster och materialkostnader.

Personalkostnader: I personalkostnader ingår kostnader för personal samt därtill relaterade 
kostnader som pensioner, personalförsäkringar, lagstadgade arbetsgivaravgifter och övriga
personalkostnader.

Leasing

Leasingavtal redovisas som ett operationellt leasingavtal, vilket innebär att
leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Skatter

Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period.
Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt
att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande:

IT-inventarier 20-30%
Övriga inventarier 10-20%
Fordon 10-20%
Maskinell utrustning 10-30%
Förbättringsutgifter på annans fastighet   5-10%

Sid 9 av 16
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Övriga tillgångar och skulder

Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärdet där inget annat framgår.

Varulager

Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde
och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet är först-in-först-ut-principen
tillämpad. Verkligt värde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad
försäljningskostnad. Kollektiv värdering är tillämpad för homogena varugrupper.

Fordringar 

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Pensioner

Alla pensionsutfästelser som inte övertagits av försäkringsbolag eller på annat sätt
säkerställts genom fondering hos extern part skuldförs i balansräkningen.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse som en följd av en inträffad
händelse, där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott som en ägare erhåller redovisas direkt i eget kapital.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys

Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar. Förutom kassa och bank hänförs till likvida medel, tillgodohavanden
på kommunkonto hos Göteborgs Stad (ingår i balansräkningen hos övriga bolag och nämnder
i Göteborgs Stad).

Not 2   Disposition av vinst och förlust

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (belopp i kronor):

Balanserade vinstmedel 28 679 920

Årets resultat 463 080

29 143 000

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att  
29 143 000

Utdelning 2018 -14 600 000

I ny balansräkning balanseras 14 543 000

Koncernbidrag har erhållits från Göteborg & Co AB 
(organisationsnummer 556427-8751) med 217,2 mnkr.
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Not 3  Uppskattningar och bedömningar

Under 2017 har FEI EM i ridsport genomförts. Projektets alla kostnader är ännu inte slutredovisade, 
därför har en avsättning på 6 200 tkr gjorts i resultat 2017. 

Not 4    Nettoomsättningens fördelning    
2017 2016

Nettofördelning per verksamhetsgren
Uthyrning arenor och sporthallar 134 598 137 579
Badverksamhet 14 287 16 165
Restaurangverksamhet 20 065 17 963
Sälj- och marknadsföring 38 093 15 034
Övrigt 36 837 38 867
SUMMA 243 880 225 608

Not 5    Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2017 2016

Övriga intäkter och kostnader från bolag i koncernen Göteborgs Stadshus AB

Försäljning till bolag inom koncernen 24 089 12 256
Inköp från bolag inom koncernen 128 489 127 598

Not 6    Antalet anställda, löner, andra ersättningar, sociala kostnader och sjukfrånvaro
2017 2016

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män

Kvinnor 82 84
Män 133 120
Totalt 215 204

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2017-12-31 2016-12-31
Kvinnor:
   styrelseledamöter 5 5
   andra personer i företagets ledning inkl VD 4 4
Män:
   styrelseledamöter 2 2
   andra personer i företagets ledning inkl VD 2 3
Totalt 13 14

Löner och ersättningar 2017 2016

Styrelse och VD 1 580 1 605
Övriga anställda 81 485 77 926
Totala löner och ersättningar 83 065 79 531

Sociala kostnader enligt lag och avtal 33 848 32 212
    varav pensionskostnader 6 023 5 907
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 116 913 111 743
och pensionskostnader
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Av bolagets pensionskostnader avser 419 tkr (405 tkr) gruppen styrelse/VD.
Beloppet avser premiebestämd tjänstepension för VD.
Bolaget har tryggat personalens pensionsåtagande genom en försäkringslösning med Skandia.

Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 6 månader med lön under uppsägningstiden 
samt att det utgår ett avgångsvederlag på 18 månadslöner.

Not 7   Upplysning om ersättning till revisorn
2017 2016

Ernst & Young
Revisionsuppdrag 167 113
Övriga tjänster 11 6
Totalt 178 119

Stadsrevisionen i Göteborg
Revisionsuppdrag 212 181
Totalt 212 181

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning
 eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

Not 8   Leasingavtal

Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 97 542 tkr.
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

Förfallotidpunkt: 2017 2016
Inom ett år 90 110 97 932
Senare än ett år men inom fem år 314 441 346 907
Senare än fem år 919 759 1 165 474
SUMMA 1 324 310 1 610 313

Not 9   Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner 2017-12-31 2016-12-31

Erhållet koncernbidrag 217 200 190 900
Lämnat koncernbidrag 0 0
Summa 217 200 190 900
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Not 10   Skatt på årets resultat
2017 2016

Skatt på årets resultat 0 139
Skatt, ändrad taxering -286

Avstämning årets skattekostnad 2017 2016

Redovisat resultat före skatt 749 178

Beräknad skatt 22% -165 -39
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 174 178
Skatt netto, redovisas ej -9
Årets redovisade skatteintäkt/skattekostnad 0 139

Not 11   Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 40 228 43 182
Inköp 1 767
Anskaffningsvärde utrangering -590 -8 593
Anskaffningsvärde omklassning 3 872
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 638 40 228

Ingående avskrivningar -24 705 -28 707
Årets avskrivningar -4 150 -4 551
Ackumulerad värdeminsking utrangering 590 8 553
Utgående ackumulerade avskrivningar -28 265 -24 705

Utgående planenligt restvärde 11 373 15 523

Inventarier 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 70 993 82 884
Inköp 1 887
Anskaffningsvärde omklassning 15 463 2 309
Anskaffningsvärde utrangering -16 087
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 86 456 70 993

Ingående avskrivningar -33 017 -42 489
Årets avskrivningar -7 855 -6 593
Ackumulerad värdeminsking utrangering 16 065
Utgående ackumulerade avskrivningar -40 872 -33 017

Utgående planenligt restvärde 45 584 37 976
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Förbättringsutgifter på annans fastighet 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 23 755 15 177
Inköp 3 878
Anskaffningsvärde utrangering -1 866
Anskaffningsvärde omklassning 38 622 6 566
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 62 377 23 755

Ingående avskrivningar -8 853 -9 441
Årets avskrivningar -3 547 -1 278
Ackumulerad värdeminsking utrangering 1 866
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 400 -8 853

Utgående planenligt restvärde 49 977 14 902

Pågående arbeten 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 32 756 17 541
Inköp 29 342 27 962
Anskaffningsvärde omklassning -54 085 -12 747
Utgående planenligt restvärde 8 013 32 756

Not 12   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda kostnader 539 379
Förutbetalda hyreskostnader 124 95
Upplupna hyresintäkter 1 784 1 200

Upplupna intäkter 644 1 502
SUMMA 3 091 3 176

Not 13   Övriga kortfristiga fordringar
2017-12-31 2016-12-31

Biljettfordringar återförsäljare 10 537 13 343
Avräkning restaurang 86 1 008
Skandia Liv 1 005 667
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor 2 236 4 412
Mervärdesskatt 3 350 3 947
Servo/AMEX avräkning 590 25
Koncernkonto 137 168 134 950
Övriga poster 2 864 619
SUMMA 157 836 158 971
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Not 14   Övriga avsättningar

2016-12-31
Vid årets början 2 153 
Tillkommande avsättningar 2 457 
Belopp som tagits i anspråk -1 307 
Vid årets slut 3 303 

2017-12-31
Vid årets början 3 303 
Tillkommande avsättningar 6 999 
Belopp som tagits i anspråk -3 303 
Vid årets slut 6 999 

Under 2017 har FEI EM i ridsport genomförts. Projektets alla kostnader är ännu inte slutredovisade, 
därför har en avsättnig på 6 200 tkr gjorts i resultat 2017. 
Ytterligare avsättning har gjorts för ett avgångsvederlag och avslutad anställning.  

Not 15   Övriga kortfristiga skulder
2017-12-31 2016-12-31

Ej avslutade evenemang 173 051 140 893
Källskatt 2 046 2 287
Avräkning Frölunda HC 3 794 4 240
Avräkning IFK Göteborg 471 2 965
Avräkning Valhallabadet 855 717
Pensionsvalet 511 348
Koncernbanken 55 000 35 000
Övriga poster 1 451 875
SUMMA 237 179 187 325

Ej avslutade evenemang
Kommande evenemang 2018 - biljetterna släppta 2017

Sommarkonserter på Ullevi: 148 211
Summerburst, Ed Sheeran, Foo Fighters, Guns N´ Roses
Evenemang på Scandinavium: 24 410
Göteborg Horse Show, Disney on Ice, Melodifestivalen m fl
Övriga evenemang 430
SUMMA 173 051
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Not 16   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-12-31 2016-12-31

Upplupna löner till timanställd o lönerevision 2 815 1 881
Semesterlöneskuld 5 640 5 607
Sociala avgifter 2 012 2 183
Löneskatt pensionskostnader 1 461 1 433
Förutbetalda hyresintäkter 1 949 5 778
Upplupna kostnader 1 984 1 505
Förutbetalda intäkter reklam/logehyror 3 815 789
Upplupna investeringskostnader 160
Upplupna kostnader material o tjänster 6 618 4 158
Övriga förutbetalda intäkter 2 717 3 119
SUMMA 29 011 26 613

Not 17   Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
2017-12-31 2016-12-31

Avskrivningar 15 552 12 422

Förändring i avsättning 3 696 1 150
SUMMA 19 248 13 572

Not 18   Likvida medel
2017-12-31 2016-12-31

Kassa och bank 298 325
SUMMA 298 325

Bolaget ingår i Göteborgs stads koncernkontosystem. Vid redovisningsårets utgång uppgick bolagets 
tillgodohavanden till 137 168 tkr (134 950 tkr). 

Not 19   Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Under året har koncerbidraget utökats med 29,8 mkr. 

Not 20   Händelser efter balansdagen

Fram till dags dato har det inte inträffat några händelser som väsentligt påverkar bedömningen eller 
den bild av bolaget som presenteras i detta årsbokslut.
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