Delårsrapport
Januari – Mars 2008

•

Nettoomsättning 83,3 MSEK (87,8)

•

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -0,5 MSEK (13,9)

•

Resultat per aktie -0,12 kr (1,29)

•

Positivt kassaflöde om 10 MSEK

•

Hansen Conference & Events rörelseresultatet före goodwill -3,2 MSEK (0,2), resultatet
följer budget.

•

Succémusikalen ”Singin´ in the rain” färdigspelad i Stockholm, har setts av 240 000
personer

•

Biljettrusning till höstens musikalpremiär, ”My Fair Lady”, 50 000 biljetter sålda

•

Rekordstort intresse med 40 000 sålda biljetter inför sommarens fars på Vallarnas
friluftsteater

VD – kommentar
•

- Resultatavvikelsen för kvartalet jämfört med föregående år beror på projektvariationer med
normala svängningar som uppstår när produktioner fasas ut och ersätts av nya. Den kan också
delvis förklaras av antalet samproduktioner och beläggningsfaktorn på arenorna. Under
föregående år hade kärnverksamheten med teater, musikal och shower betydligt högre
omsättning och resultat. Det går dock inte att jämföra kvartal med kvartal i vår verksamhet, den
är inte statisk och svängningar uppstår. Vi sår frön i produktioner och projekt löpande och
skördar vartefter. Nu har vi under perioden sått mycket som vi huvudsakligen kommer att
skörda under andra halvåret 2008, säger Ulf Mazur, vd för 2Entertain i en kommentar till
rapporten.

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 och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och
Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Koncernbeskrivning
2Entertain initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik i
Sverige och Norge. Verksamheten drivs i huvudsak i tre dotterbolag; 2Entertain Sverige
AB, 2Entertain Norge AS och 2Entertain Event AB, som äger Hansen Conference &
Event AB. Koncernen äger en tredjedel av teatern Chat Noir AS och hälften av
Oscarsteatern AB. 2Entertain har kontor i Falkenberg, Stockholm, Göteborg och Oslo.

Sammanfattning av verksamheten
2Entertain verkar inom den del av upplevelseindustrin som driver underhållning och möten
”på riktigt” eller ”live”.
För att öka lönsamhet och minska risker har 2Entertain utvecklat en för branschen unik och
effektiv projektstyrningsmodell. Med resultatfokus drivs projekten som egna resultatenheter.
Allt görs för att maximera upplevelsen för gästen samtidigt som kostnaderna och intäkterna i
varje projekt optimeras.
2Entertains verksamhet kan delas in i olika affärsområden:
Teater-, musikal- och showproduktioner: 2Entertain driver dessa i egen regi eller i
samprojekt med andra producenter. Avgörande för framgångarna på scenerna är bolagets
förmåga att få fram starka produktioner. Effekten blir resultatmässig framgång som nås via
bl.a lång speltid, hög beläggningsgrad och god framförhållning i planerings- och
försäljningsarbetet. Varje år skapar 2Entertain en delvis helt ny produktportfölj mot
marknaden. Mängden produktioner, produktionernas innehåll och olika andel
samarbetsprojekt ger nya verksamhets- och resultatmässiga förutsättningar. Detta faktum
innebär variationer i volym och lönsamhet mellan kvartal och verksamhetsår.
Omsättningsmässigt inkluderas produktioner där 2Entertain ansvarar för den ekonomiska
redovisningen. Övriga produktioner påverkar omsättningen endast med resultatet. Jämförelse
mellan perioder är därför ur detta perspektiv inte alltid möjlig.
Artist: Innehåller framför allt försäljning av skräddarsydd underhållning mot faktura. Denna
strategiska del av 2Entertain breddar verksamheten och stabiliserar företaget. De största
områdena är produktion av underhållning ombord på fartyg, på charteranläggningar och
bokning av artister och skådespelare för t.ex. turnéer, företagsarrangemang eller festivaler.
Under första kvartalet svarade Artist för ca 26% (20%) av koncernens totala omsättning.
Event&Konferens: Via den 75% ägarandelen i 2Entertain Event AB, förvärvades under
hösten 2007 Hansen Conference & Event AB. Hansen är en ledande aktör inom event och
konferensresemarknaden i Sverige och projektleder ca 500 konferenser, möten och events
per år runt om i världen. Förvärvet breddar 2Entertains verksamhet på företagsmarknaden
med synergier inom områden som bl.a artistproduktion, inköp och medarbetarutveckling.
Hansen stärker genom samarbetet sin marknadsposition med ännu bredare utbud till sina
kunder. Hansens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 21,0 MSEK. Rörelseresultatet
före goodwill blev -3,2 MSEK. Resultat och införsäljning följer prognosen för 2008.

2Entertains verksamhet är uppdelad i två geografiska marknader,
Sverige och Norge.
Sverige

Januari-Mars

Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

71,2 MSEK (82,0 MSEK)
-3,2 MSEK (12,6 MSEK)

Under årets första kvartal har följande produktioner spelats i egen regi eller med
samarbetspartners:










”Little shop of Horrors”, Slagthuset, Malmö och Lorensbergsteatern, Göteborg
”Singin´ in the rain”, Oscars, Stockholm
”Lena+Orup”, Rondo, Göteborg
”Hemsöborna”, Lisebergsteatern, Göteborg
”Tomas Revy”, Turné
”Otroligt het”, Turné
”Peter Pan”, Lisebergsteatern, Göteborg
”Entertainment på Blue Village”, Fritidsresor
”Wallmans på turné”, på utvalda arenor och arrangemang

Väsentliga händelser i Sverige under 2008
”Singin´ in the rain”, med Vicky von der Lancken som producent, spelade sina sista
föreställningar i Stockholm i mars innan flytten under maj till Scandinavium i Göteborg. Över
240 000 personer har sett föreställningen på Oscars, en otrolig succé.
”Lena+Orup”, med Blixten&Co som producent, flyttades till Rondo i Göteborg och spelar för
utsålda hus. Under hösten 2008 går showen på Sverigeturné.
2Entertain vann 4 st Guldmasker. Bästa kvinnliga huvudroll talpjäs gick till Annika Andersson
i ”Otroligt het”. Jessica Andersson tilldelades Guldmask för bästa kvinnliga huvudroll i Musikal
för rollen som ”Audrey” i ”Little shop of horrors”. Tomas von Brömssen fick bästa manliga
huvudroll talpjäs för rollen i Tomas Revy ”Återkomsten”. Dessutom tilldelades Marianne
Lunderqvist Guldmask för bästa kostym i bl.a ”Little Shop of horrors” och ”Otroligt het”.
Sedan månader pågår planering av företagets starka sommar- och höstproduktioner. På
Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg spelas sedvanlig klassisk buskis. Även i Kalmar och
Grebbestad blir det utomhusteater, i det första fallet genom ett samägt produktionsbolag med
Vicky von der Lancken, Robert Gustavsson och Peter Dalle och i det andra i samarbete med
Bert Karlsson.
Till hösten spelas musikalen ”My Fair lady”, producerad av Vicky von der Lancken, på
Oscars. Redan är 50 000 biljetter sålda. På Cirkus i Stockholm är 2Entertain medproducenter
i ”Vilse i välfärdshelvetet” med Uggla, Rheborg och Ulvesson. Till detta kommer som vanligt
flertalet andra teater-, musikal- och show-produktioner.
Artist har haft framgång och samarbetar nu med flera nya stora svenska artister, som
Nordman, Caracola, Björn Rosenström och Lotta Engberg. Positionen som ledande inom
schlagerområdet har stärkts.
Avtal har tecknats med Viking Line om underhållning ombord på ett fartyg i perioden
september 2008-maj 2009.
Hansen genomför omorganisation och inför nya arbetsroller med ökat fokus på försäljning
och marknadsföring för att öka kännedomen och generera fler affärer. Orderläget följer
budget och Hansen har haft ett positivt kassaflöde tack vare ökande orderstock och
förskottsfakturering.

Norge

Januari-Mars

Nettoomsättning
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

12,1MSEK (5,8 MSEK)
2,7 MSEK (1,3 MSEK)

Under första kvartalet har följande verksamhet genomförts på den norska marknaden:



”Onboard entertainment” på Color Fantasy och Color Magic, Oslo-Kiel.
Drift av teaterscenen Chat Noir.

Produktionen ombord på fartygen Color Fantasy och Color Magic, som trafikerar Oslo – Kiel,
har löpt under perioden med ca 150 000 besökare. Produktionerna pågår, 365 dagar per år
till fast pris.
Chat Noir har under perioden hyrts ut till externt produktionsbolag och föreställningen
”Showgirls” har spelats på teatern under vintern.
I februari avyttrades delägarskapet i produktionsbolaget Thalia Teater A/S. Resultateffekten
av detta togs i sin helhet 2007.

Övrigt
Antalet aktieägare uppgår för närvarande till ca 1 700 st och antalet guld- och
silvermedlemmar i aktieägarprogrammet ökar stadigt och är nu 540 st.

Finansiellt resultat för perioden januari-mars
Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 83,3 MSEK (87,8), resultat efter
finansiella poster -2,1 MSEK (15,3) samt resultat efter skatt -1,1 MSEK (11,3). Vinst per aktie
uppgick till -0,12 kr (1,29). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 5,2 MSEK (6,4) och
resultat efter finansiella poster till 5,2 MSEK (0,4).
Intresseandelen i Chat Noir AS har påverkat 2Entertains resultatandel med -0,2 MSEK före
goodwillavskrivningar, intresseandelen i Oscarsteatern AB 2Entertains resultat med -0,4
MSEK före goodwillavskrivningar. Intresseandelarna redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Ekonomisk rapportering
Rapport avseende januari – juni presenteras den 12 augusti 2008.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Falkenberg den 5 maj 2008

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

FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN
Likviditet
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 44 430 tkr (66 340 tkr) exklusive outnyttjad
checkräkningskredit på 8 000 tkr (8 000 tkr).
Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet
av årsredovisning per 2007-12-31 samt enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering.
KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (tkr)
0801-0803
Nettoomsättning
83 338
Rörelsens kostnader
-83 856
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar
-518
Avskrivning goodwill
-1 034
Resultat före finansiella poster
-1 552
Resultatandel intresseföretag
-911
Finansiella poster
396
Resultat efter finansiella poster
-2 067
Skatt
-20
Minoritetens andel
999
Periodens resultat
-1 088

0701-0703
87 804
-73 945
13 859
-220
13 639
931
791
15 361
-4 083
11 278

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

-0,12

1,29

2,26

8 776 594
8 776 594

8 776 594
8 776 594

8 776 594
8 776 594

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (tkr)
Tillgångar
080331
Goodwill
43 285
Materiella anläggningstillgångar
3 658
Finansiella anläggningstillgångar
6 634
Omsättningstillgångar
120 251
Summa
173 828

070331
12 977
1 135
8 090
115 590
137 792

071231
44 319
3 913
9 741
108 910
166 883

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

57 751
929
7 600
107 548
173 828

63 591
74 201
137 792

59 098
1 927
8 000
97 858
166 883

0801-0803
59 098
-259
-1 088
57 751

0701-0703
52 295
18
11 278
63 591

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

Resultat per aktie, kr
Antal aktier vid periodens
utgång, st
Genomsnittligt antal aktier, st
1) För vidare information, se Data per aktie

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

Inga förändringar i ansvarsförbindelser och ställda säkerheter.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

0801-0803
-2 067
2 474
407
-6 621

0701-0703
15 361
-598
14 763
-4 608

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-6 214

10 155

26 515

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

-4
1 217
13 570

11
4 836
-14 949

9
-23 095
7 968

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

14 783

-10 102

-15 118

Kassaflöde från den löpande verksamheten

8 569

53

11 397

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

0
-25
2 186
-3
2 158

0
0
0
-47
-47

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

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

0
-400
0
0
-400

0
0
0
0
0

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

10 327
34 103
44 430

6
66 334
66 340

-32 231
66 334
34 103

KONCERNENS NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE
Nyckeltal
0801-0803
Rörelsemarginal f goodwillavskrivningar
neg
Vinstmarginal
neg
Kassalikviditet
111,8%
Skuldsättningsgrad
13,2%
Soliditet
33,2%
Avkastning på sysselsatt kapital
neg
Avkastning på eget kapital e skatt
neg

0701-0703
15,8%
12,8%
155,8%
46,1%
14,4%
25,0%

2007
12,3%
6,8%
111,3%
13,5%
35,4%
19,3%
35,6%

282
314

270
264

242
521

080331
21,70
8 776 594
-0,12
6,58

070331
27,50
8 776 594
1,29
7,25

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

Betald skatt

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

Årsmedeltalet anställda
Antalet projektanställda
Data per aktie
Börskurs, kr
Antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr

