Delårsrapport 2010
Den nya Upplevelsekoncernen tar form.
•

Nettoomsättning Q 1 2010 175,1 MSEK (84,1 MSEK)

•

Resultat före goodwillavskrivningar -3,1 MSEK (5,9 MSEK)

•

Resultat per aktie -0,16 kr (0,49 kr)

•

Eva Persson ny VD för Wallmans Nöjen från 15/6 2010

•

Minoritetsandel om 25% förvärvad i Hansen Event & Conference AB för 2,5
MSEK. Finansiering skett med egna medel.

•

Hansen tecknar avtal för Handbolls VM 2011.

•

Nytt avtal som sträcker sig fram till och med april 2012 tecknat med Fritidsresor
AB

•

Styrelsen föreslår årsstämman namnändring till 2E Group AB (publ)

VD-kommentar

”Koncernens arbete med att vidareutveckla spelplatser, strategiska allianser och möten
fortsätter även under 2010. Sedan november 2009, efter förvärvet av Wallmans Nöjen,
består 2Entertain gruppen av de tre rörelsedrivande företagen 2Entertain, Hansen Event
& Conference och Wallmans Nöjen. För att öka fokus på koncernens varumärken
föreslår styrelsen därför årsstämman (3/5 2010) att ändra moderbolagets firma till 2E
Group AB (publ).
Under kvartalet har flera samordningsprojekt initierats i syfte att ytterligare förstärka
koncernens konkurrenskraft. Samordning inom områden som inköp, produktion och
marknad är prioriterade då driften av koncernen skall utgöra en effektiv plattform för
vidareutveckling av varumärken, spelplats och upplevelsen.
Under kvartalet har dotterbolaget 2Entertain Event AB förvärvat kvarvarande
minoritetsandel (25%) i Hansen Event & Conference AB. Köpeskilling uppgår till 2,5
MSEK och möjliggör en effektivare samordning mellan Hansen och övriga företag i
gruppen. De nyckelpersoner som avyttrat minoritetsandelen har knutits till ett
incitamentsprogram för att säkerställa en fortsatt stark motivation att utveckla företaget
vidare.
Marknaden för liveunderhållning och möten har varit svag under årets första kvartal.
Gruppens tre operativa enheter minskar rörelseresultaten i förhållande till motsvarande
period föregående år, främst beroende på fortsatt återhållsamhet från
företagsmarknaden. Tendensen inom framförallt Hansen och 2Entertain Artist tyder
dock på en ökad företagsefterfrågan mot slutet av året, en möjlighet vi möter med ett
stark showprogram och offensiva marknadssatsningar”
Tomas Gustafsson
VD & koncernchef

För ytterligare information:
Tomas Gustafsson, VD & koncernchef 2Entertain AB (publ) tfn 0709-774525 alt
tomas.gustafsson@2entertain.com
Besök även: www.2entertain.com
2Entertain, en av Nordens största producenter inom upplevelseindustrin, initierar,
producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser för en bred publik. I koncernen
ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2Entertain AB
(publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat
på First North med Remium som Certified Adviser.

Finansiellt resultat för perioden januari-mars
2Entertain gruppen levererar ett första kvartal i linje med bolagets förväntningar.
Effekterna från en fortsatt svag företagsmarknad påverkar både intäkt och resultat
negativt i jämförelse med föregående år. Intäkten för kvartalet når 175,1 MSEK (84,1
MSEK) och rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,1 MSEK (5,9 MSEK).
Moderbolagets omsättning uppgår till 0,3 MSEK (0,2 MSEK) och ett resultat före
goodwillavskrivning på -0,9 MSEK (-0,3 MSEK).Resultat efter finansiella poster uppgår
till -2,5 MSEK (5,9 MSEK) och resultat per aktie når -0,16 kr (0,49 kr).
Avvikelsen i rörelseresultatet mellan åren är främst relaterad till lägre biljettförsäljning
och beläggningsgrad inom 2Entertain och låg kvartalsaktivitet i Hansen. Wallmans
presterar ett rörelseresultat något sämre än föregående år men bättre än förväntat.

2Entertain

januari - mars

Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

88,1 MSEK (43,8 MSEK)
3,9 MSEK (5,4 MSEK)

Inom affärsområdet Teater, Musikal och Show har man under Q1 genomfört 230
publika föreställningar till en snittbeläggning på 79%. Andelen samproduktion där
bolaget driver ekonomistyrning och därmed konsoliderar projektomsättning har
varit högre än motsvarande period föregående år. Företagsmarknaden var i
inledningen av kvartalet svag men under senare delen av perioden stärks tendensen i
bokningsläget. I linje med bolagets ”serietänk”, att fortsätta spela vidare
förställningar med god efterfrågan, har exempelvis Ugglas Revy, Hairspray, Virus i
Bataljonen och Ett Makalöst Bröllop givits utökade speldagar under våren.
För affärsområdet Artist har kvartalet överträffat förväntningarna och man ser en
ökad bokningstendens från företagsmarknaden. Under perioden har 2Entertain fått
förnyat förtroende att skräddarsy underhållning till Fritidsresors Blue
Villageanläggningar genom ett nytecknat tvåårsavtal. Kontraktets längd, som tidigare
varit säsongvis, gör att planeringshorisonten förlängs och underlättar
resursplanering och produktutveckling avseende projektet.
Inom Arena har resurserna i huvudsak koncentrerats till drift av Oscarsteatern,
China Teatern och Lisebergsteatern.

Hansen

januari - mars

Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

15,7 MSEK (40,1 MSEK)
-3,9 MSEK (0,7 MSEK)

Hansen presterar ett första kvartal i linje med förväntan men präglat av den låga
företagsaktiviteten -2009. Under kvartalet har 57 (84) projekt genomförts och
täckningsbidraget per projekt minskar med 45% i genomsnitt. Omkostnaden, som har
minskat med 12%, är nu anpassad till den förväntade efterfrågeökningen -2011/-2012.
Hansens arbetar i långa projektcykler och med hög genomfakturering, tiden mellan
projektetablering och genomförande överstiger ofta 6- 12 månader och marginalen på
genomfakturerad volym är mycket låg. Hansen har inför -2010 anpassat sin
redovisningsprincip till gruppens generella standard, konsekvensen av
principändringen är att utvecklingskostnader tas när dom uppstår utan periodmässig
matchning med intäkten. Förändringen har dock ingen signifikant påverkan på
kvartalets resultat.

Affärsområdet ”Sport & Event” fortsätter att kontraktera projekt och man ser en ökad
efterfrågan med genomförande -2011/-2012. Ett av nyckelprojekten är Handbolls VM 2011 där Hansen kontrakterats för resor såväl som event och underhållningstjänster.
Övergripande har ledningen en positiv syn på Hansens framtida försäljning och
intjäning. Inneliggande offertstock är ca 60% större än vid samma period -2009 vilket
tyder på att flera företagssektorer ökar sina kund och medarbetarinvesteringar.
Hansen drar här fördel av sin starka marknadsposition.

Wallmans

januari - mars

Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

71,0 MSEK (81,3 MSEK)
-2,1 MSEK (-1,6 MSEK)

Organisationen förstärks under juni med tillträdet av Eva Person som VD för
Wallmans Nöjen och ordinarie medlem av koncernledning. Eva innehar idag tjänsten
som VD för Cloetta Sverige AB och har tidigare haft ett flertal ledande befattningar
inom bl.a. Coca Cola Sverige AB.
Wallmans presterar ett första kvartal något bättre än förväntat men både resultat och
omsättning understiger föregående års nivåer. Slutet på kvartalet visade på något
starkare beläggning. Täckningsgraden på såld vara kvarstår på oförändrad nivå men
täckningsbidraget från showintäkt är något sämre.
De svenska enheterna visar en svagt positiv försäljningsutveckling (2%) samtidigt som
enheterna i Danmark och Norge tappar i jämförelse med föregående år. Intäkten i den
norska verksamheten minskar med -18% och den danska med -4%. Bolagens totala
omkostnad minskar med 8% och är främst relaterad till lägre personal- och
administrationskostnader.
Intima Teatern har under perioden spelat Panik på klinik ihop med ett antal mindre
föreställningar som tex. Pelle Svanslös. Beläggningsgraden för perioden har varit
mycket svag och som en konsekvens av detta avslutas Panik i klinik under kvartal 2.
Framtid
Genom förvärvet av Wallmans Nöjen har gruppen breddats och förstärker positionen
inom segmentet liveunderhållning ytterligare. Förvärvet tillför viktig artist- och
marknadskompetens, väsentligt större inköpsvolymer och stärker koncernens
position mot både företag och privatmarknad.
Koncernen är väl rustad för att möta framtida utmaningar och möjligheter,
respektive bolag har från och med årsskiftet egen operativ ledning vilket skapar en
tydlig koncernstruktur och fokus på gruppens tre prioriterade varumärken. Framtida
samordning skapar bra grund för expansion och förstärkt lönsamhet och
intäktsflöden blir mindre säsongsberoende. Inriktningen och fokus för de operativa
bolagen skall även fortsättningsvis sättas på utveckling gästupplevelse, kundlojalitet
och möten.
Koncernens finansiella ställning är stark och vid utgången av kvartalet uppgår kassan
till 93,8 MSEK (62,0 MSEK). Bolagets finansiella styrka skapar bra grund för tillväxt
som om möjligt också kan förstärkas med kompletterande förvärv.

Ekonomisk rapportering
Rapport avseende januari – juni 2010 presenteras den 10 augusti 2010.
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Falkenberg den 3 maj 2010
2Entertain AB (publ)
Tomas Gustafsson VD, Koncernchef
tomas.gustafsson@2entertain.com
mobil: 0709-774525
www.2entertain.com
Bolagssäte:
Box 278
311 23 FALKENBERG
Besöksadress: Skreavägen 7

FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN
Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 93 859 tkr (61 999tkr) exklusive outnyttjad
checkräkningskredit på 18 000 tkr (8 000 tkr).
Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 484 tkr (3 031 tkr) exklusive outnyttjad
checkräkningskredit på 18 000 tkr (8 000 tkr).
Räntebärande skulder uppgår till 44 113 tkr. Den genomsnittliga räntekostnaden, räntekostnad/genomsnittlig
räntebärande nettoskuld uppgick under perioden till 4,01% % (3,1%), samtliga skulder återfinns i koncernens moderbolag.
Investeringar och förvärv
Investeringarna har hittills under året uppgått till 336 tkr och avser förvärv av kontors- samt arenainventarier.
Dessa investeringar återfinns i koncernens moderbolag, i Hansen Conference & Event AB och i
Wallmans Nöjen AB.
Koncernens moderbolag har förvärvat ytterligare 25% av Hansen Event & Conference AB
för 2,5 MSEK. Finansiering har skett med egna medel.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet
av årsredovisning per 2009-12-31 samt enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2007:1.
KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (tkr)
1001-1003
Nettoomsättning
175 070
Rörelsens kostnader
-178 152
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar
-3 082
Avskrivning goodwill
-1 801
Resultat före finansiella poster
-4 883
Resultatandel intresseföretag
437
Finansiella poster
1 857
Resultat efter finansiella poster
-2 589
Skatt
259
Minoritetens andel
Periodens resultat
-2 330
Resultat per aktie, kr
Antal aktier vid periodens
utgång, st
Antal BTA, konverterade 100105
Antal aktier riktad emission reg 100105
Genomsnittligt antal aktier, st
Totalt antal emitterade aktier
1) För vidare information, se Data per aktie

0901-0903
84 111
-78 206
5 905
-1 034
4 871
334
731
5 936
-1 662
11
4 285

Helåret 2009
486 200
-454 929
31 271
-4 618
26 653
1 649
1 181
29 483
-13 845
140
15 778

-0,16

0,49

1,09

14 423 083

8 776 594

14 423 083

8 776 594

8 776 594
4 388 297
1 258 192
8 776 594
14 423 083

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

100331
95 608
2 049
24 777
10 152
192 601
325 187

090331
39 151
0
1 328
4 111
123 974
168 564

091231
93 655
2 165
27 479
9 974
229 828
363 101

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

132 978
37 972
154 237
325 187

65 385
2 194
4 540
96 445
168 564

139 155
2 064
41 732
180 150
363 101

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (tkr)
Ingående eget kapital
Omräkningsdifferenser
Nyemission
Utdelning
Periodens resultat
Utgående eget kapital

1001-1003
139 155
-1 402
-2 445
-2 330
132 978

0901-0903
61 093
7
4 285
65 385

0901-0912
61 093
-5 160
73 588
-6 144
15 778
139 155

1001-1003
-2 589
2 001
-588
259

0901-0903
5 936
907
6 843
-1 662

0901-0912
29 483
21 465
50 948
-14 429

-329

5 181

36 519

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

691
6 261
-29 943
-22 991

13
2 155
-1 232
936

-221
8 375
4 005
12 159

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-23 320

6 117

48 678

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

-2 365
-175
0
0
567
0
-336
-2 309

0
0
25
0
0
0
-44
-19

-47 056
-3 675
25
0
4 352
0
-895
-47 249

Finansieringsverksamheten
Nyemission & andra kapitaltillskott
Emissionskostnader
Ökning långfristiga fordringar
Amortering av skuld
Erhållen utdelning
Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
0
0
-2 047
0
-2 445
-4 492

0
0
0
-380
0
0
-380

57 399
-3 468
20 000
-1 520
2
-6 144
66 269

-30 121
123 979
93 858

5 718
56 281
61 999

67 698
56 281
123 979

1001-1003
-1,8%
-1,3%
124,9%
28,6%
40,9%
-1,6%
-1,8%

0901-0903
7,0%
5,1%
128,5%
6,9%
38,8%
3,5%
4,5%

2009
6,4%
3,2%
127,6%
30,0%
38,3%
11,1%
15,8%

Årsmedeltalet anställda
Antalet projektanställda

547
800

191
202

335
1 037

Data per aktie
Börskurs, kr
Antal aktier, st
Antal under registering
Antal aktier, totalt
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr

100331
19,00
14 423 083
0
14 423 083
-0,16
15,15

090331
13,10
8 776 594
0
8 776 594
0,49
7,45

091231
17,70
8 776 594
5 646 489
14 423 083
1,09
9,65

Inga förändringar i ansvarsförbindelser och ställda säkerheter.
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
KONCERNENS NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE
Nyckeltal
Rörelsemarginal f planmässig goodwillavskrivning
Vinstmarginal
Kassalikviditet
Skuldsättningsgrad
Soliditet
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på eget kapital e skatt

