Bokslutskommuniké
januari – december 2008

Ingen lågkonjunktur för showbusiness!
•

Nettoomsättning uppgick till 479,7 MSEK (290,3 MSEK)

•

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 27,1 MSEK (35,6 MSEK)

•

Resultat per aktie 1,41 kr (2,26 kr)

•

Förslag till utdelning enligt gällande utdelningspolicy 0,70 kr/aktie (1,10 kr/aktie)

•

2Entertainkoncernen har under året genomfört över 4 000 beställda shower, sålt nästan
600 000 biljetter till 800 teater-, musikal- och showproduktioner och Hansen har
genomfört över 500 uppdrag.

Fjärde kvartalet
•

Nettoomsättning uppgick till 161,0 MSEK (100,0 MSEK)

•

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 10,4 MSEK (7,5 MSEK)

•

Resultat per aktie 0,83 kr (0,05 kr)

VD – kommentar
–

Vad vi ser från sista kvartalet, är att svenskarna fortsätter att gå på teater, musikal och show.
2Entertains resultat för fjärde kvartalet är mycket starkt och ger ett rörelseresultat för helåret på
över 27 MSEK. Utfallet är helt i linje med det vi tidigare kommunicerat, andra halvåret blev till
och med det starkaste i bolagets historia. Vi har under året genomfört en imponerande mängd
framgångsrika och uppskattade föreställningar världen över. 2Entertain är välpositionerat, med
en stark organisation och jag ser fram mot fortsatt framgångsrik verksamhet under 2009, säger
Ulf Mazur, vd för 2Entertain i en kommentar till kommunikén.

För ytterligare information:
Ulf Mazur, vd 2Entertain AB (publ) tfn 0346-714 712 alt 0706-47 61 27
Besök även: www.2entertain.com
2Entertain initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik. I
koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är även delägare i Osloteatern
Chat Noir samt China Teatern och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm,
Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Sverige

Januari-December

Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

432,5 MSEK (259,5 MSEK)
18,0 MSEK (29,3 MSEK)

Under årets fjärde kvartal har följande produktioner spelats i egen regi eller med
samarbetspartners:
 ”Solsting & Snésprång”, Lisebergsteatern, Göteborg
 ”My Fair Lady”, Oscarsteatern, Stockholm
 “Kuta och Kör”, Lorensbergsteatern, Göteborg
 ”Vilse i välfärdshelvetet”, Cirkus, Stockholm
 ”Nanne – Vild”, Rondo, Göteborg
 ”320 kg buskis”, Turné
 ”Studio Mörnbäck 33,3 MHz”, Turné
 ”Jag kommer hem till Jul”, Peter Jöback, Turné
 ”Pippi Långstrump”, Lisebergsteatern, Göteborg
 ”Lena+Orup”, Turné
 ”Wallmans schlagerbar”, Viking Line
 ”Wallmans på turné”, på utvalda arenor och arrangemang
 ”Entertainment på Blue Village”, Fritidsresor

Väsentliga händelser i Sverige under 2008
Affärsområde Teater, Musikal och Show. Årets produktion av sommarfarsen på Vallarnas
Friluftsteater i Falkenberg, ”Solsting & Snésprång”, manusbearbetad av Krister och Lars
Classon, har varit en riktig publikframgång. 68 000 gäster såg den i Falkenberg och 25 000
på Lisebergsteatern i Göteborg.
”My Fair Lady”, producerad av Vicky von der Lancken, fick mycket bra recensioner och
höstens föreställningar sålde slut. Den fortsätter att spela hela 2009 på Oscarsteatern.
På Cirkus i Stockholm är 2Entertain medproducent i ”Vilse i välfärdshelvetet”, en revy med
Uggla, Rheborg och Ulvesson i huvudrollerna. Den blev den mest besökta showen i Sverige
under hösten 2008, med ca 70 000 gäster.
Totalt har produktioner som 2Entertain producerat i egen regi eller tillsammans med annan,
sålt 584 000 biljetter (587 000 biljetter). 2Entertain har 2008 i egen regi eller med
samarbetspartner, genomfört ca 800 föreställningar inom affärsområdet Teater, Musikal och
Show.
Affärsområde Artist med försäljning mot framför allt företag, har fortsatt framgångarna. Nytt
samarbete med Wallmans Schlagerbar ombord på Viking Cinderella har inletts. Uppdraget
fortsätter tom april 2009. En ny egenproducerad dinnershow, ”Tom Jones -the Hit story”, med
Magnus Bäcklund, turnerar sedan hösten runt i Sverige. Nya artister som 2Entertain nu bokar
är bland andra; Björn Rosenström, Rednex, Sarek, The Poodles, Lotta Engberg, Style och
Scotts.
Samarbetet med TUI och Fritidsresor har fortsatt under hela 2008 med shower på 11 hotell i
Europa och Thailand, med hög gästnöjdhet. Nytt kontrakt för sommaren 2009 är klart.
Under 2008 svarade affärsområdet Artist för ca 35% av 2Entertains omsättning exkl Hansen
(fg år 28%). 2Entertains medarbetare har under året genomfört otroliga 4 000 framträdanden
världen över inom affärsområdet Artist.
Affärsområde Event. Hansen har med stor framgång under året genomfört ca 500 uppdrag
både i Sverige och runt om i världen. Årets Nöjd-kund-index blev 90% vilket är ”all-time-high”.
Jämfört med föregående år växte omsättningen med 12% till 217 MSEK och rörelseresultatet
före goodwill ökade med 43% till 5,0 MSEK. En stor del av Hansens omsättning består av
genomfakturering. Till de största uppdragen hörde Volvo Ocean Race i Spanien, Sydafrika och
Indien. Detta uppdrag fortsätter åt Volvo även under första halvåret 2009.

Hansen har under slutet av 2008 minskat personalstyrkan för att möta kunders minskade
efterfrågan som en direkt följd av konjunkturläget. Kännedomen om Hansens varumärke har
under 2008 stärkts från 5,6% till 21,2% enligt Varumärkesbarometern.
Affärsområde Arena. 2Entertain tecknade tillsammans med Vicky Nöjesproduktion avtal om
övertagande av den anrika Chinateatern i Stockholm. Tillsammans drivs nu både Oscarsteatern
och Chinateatern i det gemensamma bolaget Oscarsteatern AB. Övertagande av
hyreskontraktet skedde utan köpeskilling.

Norge

Januari-December

Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

47,2 MSEK (30,8 MSEK)
9,1 MSEK (6,3 MSEK)

Under årets fjärde kvartal har följande verksamhet genomförts på den norska marknaden:




”Onboard entertainment” på Color Fantasy och Color Magic, Oslo-Kiel.
Drift av teaterscenen Chat Noir.
Julkonsert med Peter Jöback, Spektrum, Oslo.

Produktionen av underhållning ombord på fartygen Color Fantasy och Color Magic, som
trafikerar Oslo – Kiel, har pågått under hela perioden. Totalt har det spelats mer än 1 450
shower och antalet gäster är närmare en miljon! Därmed är 2Entertain en av Norges största
producenter av liveunderhållning. Under juni undertecknades ett nytt förlängt avtal där
2Entertain får förtroendet att skapa shower i världsklass under perioden 2009-2011.
Chat Noirs verksamhet med drift av arenan har under året kännetecknats av många mindre
produktioner. Ingen föreställning har spelat under en längre period och under hösten ställde
”Allt for Mia” in efter bara en föreställning. Detta innebar ett tapp i verksamheten för Chat
Noir, men stora insatser har gjorts för att hitta alternativa produktioner och därmed minimera
resultatbortfallet för teatern.

Verksamheten inom 2Entertain
Att kunna hantera den stora mängd produktioner som 2Entertain genomför i egen regi eller
på uppdrag åt andra, bygger på ett mycket effektivt och strukturerat arbetssätt. Styrningen
och den ekonomiska uppföljningen sker löpande i varje enskilt projekt. 2Entertains
arbetsmodell med att optimera varje projekt, ger större möjligheter att tidigt kunna korrigera
avvikelser genom att vidta lämpliga åtgärder. Effektiva processer inom försäljning,
projektledning, ekonomistyrning ger företaget en stabil grund att stå på. Ständigt nya
produktioner ger samtidigt nya marknadsförutsättningar. Framgången kommer genom att
med god framförhållning lyckas kombinera rätt manus, arena och ensemble/artister. När
detta drivs med en effektiv projektprocess som grund, finns goda möjligheter till bra
lönsamhet.

Framtid
Efterfrågan på 2Entertains kvalitativa produktioner är trots krisen på finansmarknaden stor.
Konsumenternas behov av liveunderhållning är hög både i hög- och lågkonjunktur. Därför gör
2Entertain inför 2009 bedömningen att efterfrågan på teaterbesök och liveunderhållning
kommer att vara fortsatt hög. 2Entertains arbetsmodell gör att 2Entertain har beredskap att
korrigera avvikelser i tid om så krävs. 2Entertains finansiella ställning är stark och klarar
finansiera den kommande verksamheten.
I det tuffa konjunkturläget är det en mycket stor utmaning för Hansen att finna nya lösningar
för kunder med avsevärt minskade budgetar för konferensresor och events. Företaget satsar
på försäljning mot de kundsegement och branscher som drabbas minst i rådande konjunktur.
De flesta kunder har god insikt om att effekten av att genomföra kostnadseffektiva och
välplanerade företagsmöten med kunder och anställda vida överstiger effekten av att helt
ställa in. Hansen lanserar såväl nya koncept som väl beprövade konferenslösningar för att
fortsatt stärka positionen på marknaden.

Finanskrisen öppnar upp affärsmöjligheter som gör att 2Entertain ser stora möjligheter till
fortsatt tillväxt genom nya samarbeten eller förvärv.

Aktieägare
Antalet aktieägare uppgår den 31 december 2008 till över 1 800 st och antalet guld- och
silvermedlemmar i aktieägarprogrammet ökar stadigt och är 590 st (500 st.).

Medarbetare
2Entertain hade 272 (242) anställda i medeltal under 2008. Totala antalet anställda har under
året varit 553 (521) personer. Fast anställda inom försäljning, produktion och administration
på 2Entertain var 29 (30) personer och motsvarande antal i Hansen Conference & Event
uppgår till 42 anställda på helåret.

Finansiellt resultat för perioden januari-december
Koncernens nettoomsättning under året uppgick till 479,7 MSEK (290,3 MSEK Hansen
förvärvades under november 2007), resultat efter finansiella poster 21,1 MSEK (29,9 MSEK)
samt resultat efter skatt 12,4 MSEK (19,8 MSEK). Vinst per aktie uppgick till 1,41 kr (2,26).
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 25,5 MSEK (23,4 MSEK) och resultat efter
finansiella poster till 4,4 MSEK (-8,5 MSEK). Moderbolaget har under perioden omvandlat
fordran om 27,0 MSEK på dotterbolaget 2Entertain Event AB till villkorat aktieägartillskott.
Intresseandelen i Chat Noir AS har påverkat 2Entertains resultatandel med -0,8 MSEK före
goodwillavskrivningar och intresseandelen i Oscarsteatern AB har påverkat 2Entertains
resultat med -1,2 MSEK före goodwillavskrivningar. Intresseandelarna redovisas enligt
kapitalandelsmetoden.

Ekonomisk rapportering
Rapport avseende januari – mars 2009 presenteras den 4 maj 2009.
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Styrelsens förslag till aktieutdelning följer gällande utdelningspolicy och är 0,70 kr per aktie.
Bolagets årsredovisning för 2008 publiceras under vecka 15.
Bolagsstämma hålls den 4 maj i Göteborg.

Falkenberg den 4 februari 2009

2Entertain AB (publ)
Ulf Mazur, vd
Skreavägen 7
311 44 FALKENBERG
0706-476127
ulf.mazur@2entertain.com
www.2entertain.com

FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN
Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 56 281 tkr (35 703 tkr) exklusive outnyttjad
checkräk ningskredit på 8 000 tkr (8 000 tkr).
Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 480 tkr (1 571 tkr) exklusive outnyttjad
checkräk ningskredit på 8 000 tkr (8 000 tkr).
Räntebärande skulder uppgår till 6 440 tkr. Den genomsnittliga räntekostnaden, räntekostnad/genomsnittlig
räntebärande nettoskuld uppgick under perioden till 5,4 %, samtliga skulder återfinns i koncernens moderbolag.
Investeringar och förvärv
Investeringarna uppgick under perioden till 25 tkr och avser förvärv av 25% av bolaget Lustspel AB.
Denna investering återfinns i koncernens moderbolag.
Utöver detta har bolaget inves terat 675 tkr i kontorsinventarier.
Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet
av årsredovisning per 2007-12-31 samt enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2007:1.
KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (tkr)
0810-0812
Nettoomsättning
160 912
Rörelsens k ostnader
-150 494
Rörelseresultat före goodw illavskrivningar
10 418
Avskrivning goodwill
-1 033
Resultat före finansiella poster
9 385
Resultatandel intresseföretag
222
Finansiella poster
830
Resultat efter finansiella poster
10 437
Skatt
-3 239
Minoritetens andel
114
Periodens resultat
7 312

0710-0712
99 950
-92 421
7 529
-762
6 767
-4 502
-153
2 112
-2 220
572
464

Helåret 2008
479 722
-452 637
27 085
-4 134
22 951
-3 424
1 527
21 054
-8 397
-270
12 387

Helåret 2007
290 288
-254 666
35 622
-1 422
34 200
-5 923
1 629
29 906
-10 634
572
19 844

0,83

0,05

1,41

2,26

8 776 594
8 776 594

8 776 594
8 776 594

8 776 594
8 776 594

8 776 594
8 776 594

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (tkr)
Tillgångar
Goodwill
Materiella anläggnings tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa

081231
40 185
1 485
3 802
119 790
165 262

071231
44 319
3 913
9 741
108 910
166 883

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Minoritetens andel
Långfristiga sk ulder
Kortfristiga skulder
Summa

61
2
4
97
165

59
1
6
99
166

Resultat per aktie, kr
Antal aktier vid periodens
utgång, st
Genomsnittligt antal ak tier, s t
1) För vidare information, s e Data per aktie

071
198
920
073
262

098
927
400
458
883

0801-0812
59 098
-760
-9 654
12 387
61 071

0701-0712
52 295
124
-13 165
19 844
59 098

0801-0812
21 054
10 203
31 257
-12 782

0701-0712
29 905
6 364
36 269
-9 754

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

18 475

26 515

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)minskning(+) av varulager
-"av fordringar

8
15 694

9
-23 095

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (tkr)
Ingående eget kapital
Omräkningsdifferenser
Utdelning
Periodens res ultat
Utgående eget kapital
Inga förändringar i ansvarsförbindelser och ställda säkerheter.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
Resultat efter finansiella poster
Jus teringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt

Ökning(+)minskning(-) av kortfristiga skulder

-2 283

7 968

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

13 419

-15 118

Kassaflöde från den löpande verksamheten

31 894

11 397

Investeringsverksamheten
Likvida medel förvärv av dotterbolag
Förvärv intressebolag
Nyemission intresseföretag
Försäljning av anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
-25
-539
2 366
-675
1 127

-29 585
-8 586
0
0
-471
-38 642

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Erhållen utdelning
Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-1 560
371
-9 654
-10 843

18 000
-10 000
179
-13 165
-4 986

22 178
34 103
56 281

-32 231
66 334
34 103

2008
5,6%
2,6%
123,4%
8,1%
37,0%
12,7%
20,6%

2007
12,3%
6,8%
109,5%
10,8%
35,4%
19,3%
35,6%

272
553

242
521

081231
11,00
8 776 594
1,41
6,96

071231
24,90
8 776 594
2,26
6,73

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
KONCERNENS NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE
Nyckeltal
Rörelsemarginal f goodwillavskrivningar
Vinstmarginal
Kassalikviditet
Skuldsättningsgrad
Soliditet
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på eget kapital e skatt
Årsmedeltalet anställda
Antalet projektanställda
Data per aktie
Börskurs, kr
Antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr

