Bokslutskommuniké
1 januari – 31 december 2007
Cherryföretagen AB (publ)
Stockholm den 21 februari 2008

Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra
året. Cherry var tidigare ett affärsområde (Cherry Casino) inom Betsson-koncernen. För att ge en mer rättvisande
bild av koncernen som en noterad fristående koncern redovisar koncernen även resultaträkningar med
jämförelsetal pro forma för motsvarande perioder 2006 och 2005. Hur dessa är framtagna återfinns under pro
forma redovisning i rapporten.
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Highlights
Helåret (faktiskt resultat jämfört med pro forma-redovisning 2006);
•

Koncernens omsättning uppgick till 239,8 (218,5) mkr vilket motsvarar en ökning med 9,7 procent jämfört
med helåret 2006

•

Rörelseresultatet uppgick till 6,1 (3,9) mkr vilket motsvarar en ökning med 56,4 procent.

•

Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,8 (3,0) mkr

•

Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (1,9) mkr motsvarande 0,81 (0,36) kr per aktie efter minoritetsintresse

Fjärde kvartalet (faktiskt resultat jämfört med pro forma-redovisning 2006);
•

Koncernens omsättning uppgick till 63,1 (58,4) mkr vilket motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med
fjärde kvartalet 2006

•

Rörelseresultatet uppgick till 1,2 (1,2) mkr

•

Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 (1,2) mkr

•

Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (0,5) mkr

Viktiga händelser under fjärde kvartalet;
•

Cherry förlängde avtalet med Scandlines ytterligare sju år om att bedriva spel ombord på Scandlines tio
fartyg som trafikerar sträckorna Danmark-Tyskland, Danmark-Sverige samt Tyskland-Lettland. ’

•

Cherry utökade samarbetet med Minoan Lines i Grekland. Från januari 2008 bedriver Cherry spel ombord
på ytterligare ett av rederiets fartyg. Avtalet gäller i två år och omsättningen från spelen på det nya
fartyget beräknas till minst 1 miljon Euro årligen. I och med det utökade samarbetet bedriver Cherry spel
på fyra av Minoan Lines fartyg.

•

Regeringen avslog Cherrys ansökan från 2006 om svensk spellicens spel för värdeautomater och spelbutiker.
Som skäl angav regeringen att en särskild utredare bl a ska föreslå en uppstramning och modernisering av
regelverket i syfte att stärka de sociala grundintressen som ska stå i förgrunden för svensk spelpolitik samt
inom vilka spelformer det kan vara lämpligt att i ordnade former släppa in fler aktörer på den svenska
marknaden. Uppdraget ska, enligt regeringens motivering till avslaget, vara slutfört senast den 15
december 2008.

•

Bolagsstämman den 30 oktober 2007 beslöt att ändra Cherryföretagens (Publ) bolagsordning till: ”Bolaget
har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag anordna spel, lotterier och tävlingar, att äga
och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel, att äga och förvalta fast och lös egendom samt
att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.”

Viktiga händelser efter periodens utgång;
•

Cherry lanserade via helägda dotterbolaget PlayCherry Ltd en ny spelsajt ”PlayCherry.com”, den 20
februari 2008, och breddade därmed sin produktportfölj gentemot rederier, övriga samarbetspartners och
slutkunder. PlayCherry.com erbjuder casino- och pokerspel samt sportsbetting genom ett samarbete med
Entraction Group.
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Kommentarer från Gunnar Lind, Verkställande Direktör
Under 2007 ökade Cherrys omsättning med 9,7 procent jämfört med 2006 och Cherry lyckades öka
rörelseresultatet med 56,4 procent vilket är väldigt glädjande i en hårt reglerad marknad.
Efter några mycket besvärliga år för Restaurangcasino då dess marknad påverkats kraftigt av öppnandet av det
statligt ägda Casino Cosmopol, är lönsamheten på en nivå som gör att vi fortsatt kan driva verksamheten
vidare. Med förhoppningen om att en omreglerad svensk spelmarknad ges verksamheten möjlighet att utvecklas
ytterligare. Restaurangcasino ökade sin lönsamhet med 45,5 procent under 2007 under ett mycket stark
reglerat regelverk vilket är mycket glädjande. Förbättringen beror främst på ökad snittomsättning per pass,
effektivisering av organisationen och stängning av olönsamma spelplatser. Samtidigt är det oroväckande att
omsättningen för Restaurangcasino för helåret går ner med 0,9 procent. Med tanke på att insatserna inom
restaurangcasino inte ändrats på 13 år börjar förströelse inslaget att naggas i kanten och de som vill satsa
mindre belopp på förströelsespel börjar nu välja det statligt ägda Casino Cosmopol.
Jag har tidigare påtalat orimligheten med det svenska spelmonopolet och på det sätt man marknadsför sin
verksamhet. Att man hävdar att det är av omtanke kring spelarna och man inte överdrivet marknadsför sin
verksamhet tror jag alla som någon gång ser på TV eller läser en dagstidning inser att så inte är fallet. Svenska
Spel drivs, enligt min uppfattning, på rent kommersiella villkor och ur ett strikt lönsamhetsperspektiv och
därför bör den svenska spelmarknaden omregleras då detta skulle ge möjlighet att öka konkurrensen mellan
olika aktörer på en reglerad spelmarknad vilket skulle komma både kunder och förmånstagare tillgodo.
Vår maritima verksamhet är fortsatt ett glädjeämne. Totalt ökade verksamheten omsättningen med 23,3
procent under 2007 samtidigt som Maritimt spels rörelseresultat förbättrades med 29,4 procent. I takt med
tiden stärker vi våra relationer och vårt varumärke i vårt närområde, men även inom rederier med verksamhet i
Medelhavet där vi expanderat kraftigt de senast två året. Vårt koncept, med modern utrustning och en hög,
teknisk, servicenivå har fått mycket bra genomslag och vi ser också att vår strategi att öka antalet
produkter/tjänster ger önskad effekt.
Under 2007 har Cherry satsat mycket resurser på att utarbeta nya produkter/tjänster som stödjer vår affärsidé
och strategi. Under februari 2007 lanserades Eventcasino inom affärsområdet Restaurangcasino och under året
har vi genomfört mer än 60 lyckosamma Eventcasinon. För att nämna några av de Eventcasinon där Cherry
bidragit med glitter och glamour kan nämnas årets Nobelfest, Ernst Billgrens 50-års kalas samt Guldgalan i
Östersund. Vi ser fram emot att även under 2008 krydda mässor, kick-offs samt fester med glitter och glamour!
Vi är nu inne i 2008 och igår lanserade vi vår andra produkt via vårt helägda dotterbolag på Malta,
”PlayCherry.com”. Cherry breddar därmed sin produktportfölj gentemot rederier, övriga samarbetspartners
och slutkunder då PlayCherry.com erbjuder casino- och pokerspel samt sportsbetting genom ett samarbete med
Entraction Group. Det ska bli mycket spännande att under 2008 följa PlayCherry.com!
Vi kan således med glädje se tillbaka på året som helhet. Även om vi till viss del är beroende av konjunkturen,
kan jag konstatera att vi under vårt första, hela år, som självständig koncern, lagt grunden till fortsatt
expansion och att fortsatt vara ett företag som kan spel som bidrar till spänning och social samvaro under stort
ansvar. Det har vi gjort i över 45 år och det kommer vi även att göra under 2008!

Viktiga händelser under 2007;
•

Marknadsandelen på Restaurangcasino har ökat från 37,6 procent till 38,5 procent under 2007 och
marknadsandelen för den Nordiska Maritima Spelet har ökats från 36 till 38 procent under 2007.
Marknadsandelen för Maritimt Spel i Medelhavet har ökat från 10 procent till 12 procent under 2007.

•

Cherryföretagen AB (publ) utsåg Remium AB till likviditetsgarant för sin B-aktie under september.
Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien.

•

Cherry förlängde och utökade avtalet med Harrys Pubar AB under juni 2007 och det nya avtalet gäller i
ytterligare tre år.
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•

Cherry öppnade under april 2007 en ny spelhall i centrala Köpenhamn, Nörrebro. Spelhallen som är en del i
Cherrys nya koncept för spelhallar i Danmark tillhandahåller även Internet terminaler i samarbete med
Mikrolund AB.

•

Cherry förlängde under mars 2007 avtalet med TT-Line och 6 av deras fartyg till att gälla ytterligare tre år.

•

Cherry tecknade i februari 2007 nytt avtal med PZP Polferries, ett rederi som har trafik mellan Nynäshamn
och Gdansk samt ett nytt avtal med Nordö Link, ett rederi som har trafik mellan Malmö och Travemünde.

•

Cherry har lanserat en ny produkt i februari 2007, Eventcasino.

•

Cherry tecknade i januari 2007 nytt avtal med Minoan Lines i Grekland om att bedriva spel ombord på tre
av rederiets fartyg med option på ytterligare ett.

•

I januari 2007 avslutade Cherry spel ombord på två fartyg, ett inom Atticagruppen på grund av att båten
flyttas till Skottland och ett hos Maritime Way då rederiet köps upp av Endevor Lines.

Koncernen
Helåret (faktiskt resultat jämfört med pro forma-redovisning 2006)
Cherrys intäkter under helåret januari till december 2007 uppgick till 239,8 (218,5) mkr vilket motsvarar en ökning
med 9,7 procent.
Maritimt Spel visar en intäktsökning på 23,3 procent till 118,0 (95,7) mkr förklarat av expansionen i Medelhavet,
ökat spel på fartyg i Norden samt vår medvetna strategi att erbjuda våra partners och kunder modern utrustning.
Rörelseresultatet uppgick till 6,1 (3,9) mkr vilket motsvarar en ökning med 56,4 procent.
Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 (1,8) procent. Resultatförbättringen beror främst på tillväxten inom Maritimt
segment och att Restaurangcasino visar ett förbättrat rörelseresultat till följd av effektiviseringar gjorda under
2005 och 2006.
Resultatet före skatt uppgick till 5,8 (3,0) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (1,9) mkr vilket motsvarar
0,81 (0,36) kronor per aktie efter minoritetsintresse. Vinstmarginalen uppgick till 2,4 (1,4) procent.

Fjärde kvartalet (faktiskt resultat jämfört med pro forma-redovisning 2006)
Cherrys intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 63,1 (58,4) mkr vilket motsvarar en ökning med 8 procent.
Rörelseresultat uppgick till 1,2 (1,2) mkr då resultatet belastas med kostnader för pågående utvecklingsprojekt på
1,5 mkr. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen inom Maritimt Spel med 23,6 procent däremot minskade
Restaurangcasino med -3,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2006.
Rörelsemarginalen uppgick till 1,8 (2,0) procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 (1,2) mkr och
resultat efter skatt uppgick till 0,9 (0,5) mkr motsvarande 0,08 (0,11) kr per aktie efter minoritetsintresse.

Helåret (faktiskt utfall)
Cherrys intäkter under helåret 2007 uppgick till 239,8 (218,5) mkr.
Rörelseresultat uppgick till 6,1 (5,0) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 2,5 (2,3) procent.
Resultatet före skatt uppgick till 5,8 (4,1) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (2,7) mkr vilket motsvarar
0,81 (0,52) kronor per aktie efter minoritetsintresse. Avkastningen på eget kapital var 6 (5) procent och på totalt
kapital 8 (6) procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 13,30 (11,99) kronor.

Fjärde kvartalet (faktiskt utfall)
Cherrys intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 63,1 (58,5) mkr. Rörelseresultat uppgick till 1,2 (1,2) mkr och
rörelsemarginalen uppgick till 1,8 (2,0) procent. Under Q4, 2007 var utvecklingskostnaderna 1,5 mkr.
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Affärsområden
Cherrys verksamhet är indelad i två affärsområden;

•

Restaurangcasino - traditionellt casinospel (Black Jack, Roulette) som bedrivs på svenska restauranger,
nattklubbar och hotell samt erbjuder företag och privat personer Eventcasino.

•

Maritimt Spel - spelverksamhet på fartyg i internationell trafik som trafikerar främst i Östersjön/Nordsjön
och Medelhavet, samt spel på bensinstationer och spelhallar i Danmark.

•

Utvecklingsprojekt – Cherry har ett antal utvecklingsprojekt som bedrivs inom koncernen för att skapa nya
tjänster och produkter som stödjer Cherrys affärsidé och strategi. Fram till den dag produkten/tjänsten är
lanserad och etablerad tas kostnaden centralt inom koncernen och redovisas i segment rapporteringen som
”Utvecklingsprojekt” för att skapa en tydlighet i vad koncernens affärsområden genererar.

Restaurangcasino
Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på cirka 210 spelplatser i Sverige (Black Jack och Roulette).
Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med 38,5 procent (2007, 37,6 procent) av de aktiva
spelborden vilket gör Cherry till den största privata aktören på den svenska marknaden. Statistiken är hämtat från
Lotteriinspektionen från November 2007.
Cherry lanserade i februari 2007 en ny produkt, Eventcasino. Produktlanseringen är i linje med Cherrys strategi och
förväntas vara marginalhöjande. Cherry kommer därigenom bättre utnyttja sina skalfördelar då Cherry idag är
rikstäckande från Ystad i söder till Riksgränsen i norr.

Helåret/Fjärde kvartalet (faktiskt utfall)
För helåret 2007 uppgick intäkterna till 121,2 (122,3) mkr och rörelseresultatet blev 8,0 (5,2) mkr vilket motsvarar
en ökning med 45,5 procent. Förbättringen av rörelseresultatet förklaras främst genom ökad snittomsättning per
casinopass, effektivisering i organisationen samt stängning av olönsamma spelplatser.
Intäkterna för fjärde kvartalet 2007 uppgick till 32,7 (33,8) mkr. Rörelseresultatet fjärde kvartalet ökade till 2,8
(1,4) mkr vilket motsvarar en ökning med nästan 100 procent som till viss del förklaras av nedskrivning av Goodwill
2006 på 1,2 mkr.

Maritimt Spel
Affärsområde Maritimt Spel bedriver spel (spelautomater och bordspel) på 51 fartyg varav 11 i Medelhavet och 40
fartyg i Östersjön/Nordsjön. Cherry bedömer sig vara marknadsledande i Norden och under 2007 har
marknadsandelen ökat från 36 procent till 38 procent mätt av antalet fartyg som idag har spel ombord.
I Medelhavet uppskattar Cherry att marknadsandelen under 2007 har ökat från 10 procent till 12 procent mätt i
antalet fartyg som idag har spel ombord på sina fartyg.
I Danmark bedriver Cherry automatspel på 8 servicestationer tillsammans med danska Shell samt på ett antal
spelhallar. I april 2007 har Cherry öppnat en ny spelhall i centrala Köpenhamn, Nörrebro.

Helåret/Fjärde kvartalet (faktiskt utfall)
För helåret 2007 uppgick intäkterna till 118,0 (95,7) mkr vilket motsvarar en ökning med 23,3 procent.
Rörelseresultatet blev 5,2 (4,0) mkr vilket motsvarar en ökning med 45,5 procent. Intäkts- och
rörelseresultatsökningen förklaras främst av ökad omsättning i tillväxtområdet Medelhavet samt ökat spel på fartyg
i Norden.
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Intäkterna för fjärde kvartalet 2007 uppgick till 30,3 (24,5) mkr vilket motsvarar en ökning med 23,6 procent.
Intäktsökningen förklarar främst genom tillväxt i Medelhavet samt ökat spel på fartyg i Norden.
Rörelseresultatet minskade något under fjärde kvartalet till 1,1 (1,2) mkr vilket främst förklaras av införandet av
rökförbud i Danmark som påverkat lönsamheten på Cherrys landbaserade verksamhet samt kostnaden för byte av
redovisningsbyrå för vårt bolag på Cypern.

Utvecklingsprojekt
Cherry fokuserar på att hitta lönsamma produkter/tjänster som stödjer koncernen affärsidé och strategi. Under
2007 har ett antal projekt drivits inom koncernen och de kostnader som lagts ner på dessa projekt särredovisas i
denna rapport. Under 2007 har 1,5 mkr lagts ner på utvecklingsprojekt. Koncernen har genom sina
utvecklingsprojekt skapat 2 nya produkter/tjänster under 2007. Eventcasino lanserades i februari 2007 och den 20
februari 2008 lanserades koncernens spelsajt ”PlayCherry.com”. Spelsajten erbjuder till en början kunder Casino,
poker och sportsbetting. Cherry avser att även under 2008 satsa pengar på nya utvecklingsprojekt som bidrar till
Cherrys övergripande strategi och affärside´. När projekten är etablerade kommer dessa redovisas som ett eget
affärssegment eller inom ett av de redan existerande affärssegmenten.

Personal och organisation
Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) under helåret 2007 uppgick till 164 (177) i
koncernen. Vid årets stängning var totalt 629 (644) personer anställda.

Uppgifter angående moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till övriga koncernbolag avseende finans, ekonomi,
affärsutveckling, administration och management samt har dessutom vissa externa licensintäkter.
Omsättningen för helåret uppgick till 1,3 (0,9) mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,4
(-5,5) mkr. Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,7 (0,1) mkr under helåret 2007. Likvida
medel uppgick per balansdagen till 0,8 (3,6) mkr. Bolaget har inga banklån eller bankkrediter.

Utdelning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ingen kontant aktieutdelning skall utgå för 2007.

Valberedning
Som tidigare meddelats ingår följande personer i valberedningen:
Einar Gudmundsson, utsedd av Straumur Investment Bank.
Per Hamberg, styrelseledamot och en av grundarna av Cherry, representerar även Lars Kling.
Rolf Åkerlind, Styrelseordförande i Cherryföretagen, ordförande för Valberedningen.
Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2008 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter
som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, revisor(-er), arvode
till revisor(-er) samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för
valberedningen till nästkommande årsstämma.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till fredrik.Burvall@cherry.se
eller per post under adress: Cherryföretagen AB, Valberedning, Södra Långgatan 23, 169 59 Solna.
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Årsstämma
Årsstämma i Cherryföretagen AB kommer att hållas torsdagen den 22 maj 2008 klockan 16.00 på huvudkontoret i
Solna, Södra Långgatan 23 (4 trappor). Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
VPC AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2008 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast
den 20 maj 2008. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Södra
Långgatan 23, 169 59 Solna, per telefon 08-514 969 52 eller via e-post : fredrik.burvall@cherry.se.
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med detta via e-post till
fredrik.Burvall@cherry.se eller per post under adress: Cherryföretagen AB, Valberedning, Södra Långgatan 23, 169
59 Solna. Ärendet måste ha inkommit senast sju veckor före årsstämman (3 april 2008) för att garantera att ärendet
inkluderas i kallelsen till årsstämman.

Utsikt 2008
Cherry ser positivt på utvecklingen inom Maritimt Segment där vi bedömer att Cherry kommer fortsätta växa
antingen organiskt eller via förvärv även om branschen till viss del är konjunktur beroende. Inom Restaurangcasino
bedömer vi att marknaden är mogen och konjunkturberoende vilket gör att det är svårbedömt hur marknaden
kommer utvecklas. Restaurangcasino branschen står också inför stora investeringar när den nya lagen om
kassaregister (2007:592) kommer att kräva nya kassaregister på samtliga spelbord vilket vi bedömer måste
finansieras genom höjda insatser. Vi kommer lansera fler produkter/tjänster under 2008. Cherrys nya spelsajt
PlayCherry.com omgärdas av hård konkurrens.
EG-domstolen har i en serie domar, senast i Placanicadomen, visat en konsekvent negativ hållning gentemot de
statliga spelmonopolen. Genomslaget på nationell nivå har till dags datum emellertid varit blygsamt. Det är
bolagets bedömning att vi över tiden kommer att se en omreglerad spelmarknad vilket öppnar upp helt nya
möjligheter för marknadens aktörer samtidigt som det introducerar nya krav. EU har initierat en ny juridisk fråga
mot Sverige där man ifrågasätter den ensamrätt som statens eget bolag åtnjuter att anordna poker på Internet. Den
svenska lotterilagen diskriminerar operatörer från andra EU-länder då de inte kan få tillstånd till motsvarande spel.
Den svenska regeringen har inlett en ny utredning som ska modernisera den svenska spelregleringen. Modellen skall
förena kravet på en stark och förbättrad social skyddsnivå med behovet av en anpassning till det moderna ITsamhällets villkor och de skyldigheter som följer av EG-rätten.
Cherry lämnar ingen prognos för 2008.

Faktiskt utfall och proforma redovisning
Cherrykoncernen bildades juridiskt den 1 januari 2006, genom att Betsson-koncernen tillförde sina traditionella
spelverksamheter till Cherryföretagen AB.
Cherry delades ut till Betssons aktieägare den 6 september 2006 och bolagets B-aktier noterades på AktieTorget
från och med 12 september. Cherry har två aktieslag där A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier berättigar till
en röst. För perioden fram till dess att notering skedde har koncernen inte haft fulla kostnader som en fristående
noterad koncern.
Cherry redovisar faktiskt utfall för perioden 2007 och 2006 vad gäller resultaträkning, kassaflödesanalys samt
faktiskt utfall vad gäller balansräkningar per 31 december 2007 och 31 december 2006 enligt gällande IFRS
redovisnings regler.

Pro-forma redovisning
För att ge en mer rättvisande bild av koncernen som en noterad fristående koncern rapporteras även en pro formaredovisning vad gäller resultaträkningar för Cherrykoncernen för 2006 samt jämförelsetal för 2005. Dessa skall
jämföras med det faktiska resultat för helåret 2007 då koncernen nu bär fulla kostnader för att vara en noterad
fristående koncern. Denna har baserats på antagandet att koncernen bildats och

Cherryföretagen (publ) – Södra Långgatan – 23 SE-169 59 Solna – Sweden – Org Nr. 556210-9909
Tel: +46 8 514 969 40 – Fax: +46 8 514 969 59 –www.cherry.se

7

kapitalstrukturen etablerats per den 1 januari 2005. För en redogörelse av de justeringar och antaganden som ligger
till grund för pro forma-redovisningen hänvisas till det prospekt för utdelningen av Cherry som publicerades i
augusti 2006 och som återfinns på bolagets hemsida.
De resultaträkningar som ingår i pro forma-redovisningen är därför faktiska resultaträkningar så som de tidigare
konsoliderats i Betssons och Cherryföretagens koncernredovisning.
Till pro forma-resultaträkningarna tillkommer ett beräknat resultat för det nya moderbolaget för helåret 2006 och
2005. Cherry har gjort en översyn av de tillkommande kostnaderna vilka netto (dvs. intäkter minus kostnader)
beräknas uppgå till 6,7 mkr per år mot angivna 6,4 mkr i prospektet.
För 2007 redovisar koncernen faktiskt resultat och för åren 2006 och 2005 har justeringen enbart gjorts för de
kostnader som den fristående koncernen skulle ha haft.
Pro forma-redovisningen har tagits fram i illustrativt syfte och avser inte att presentera vilket resultat som
verksamheten faktiskt skulle ha uppnått om koncernbildningen hade genomförts vid redovisade tidpunkter, ej heller
verksamhetens resultat för någon tidpunkt eller period.

Finansiella rapporter
•

Kvartal 1 2008, 21 maj 2008

Redovisningsprinciper
Cherry tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Närmare information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av
Årsredovisningen 2006 som publicerades i maj 2007, vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida.
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för 2007 ger en rättvisande översikt över
bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.
Stockholm den 21 februari 2008
Rolf Åkerlind
Styrelseordförande

Rolf Blom
Ledamot

Per Hamberg
Ledamot

Emil Sunvisson
Ledamot

Jörgen Olsson
Ledamot/Arbetstagarrepresentant

Gunnar Lind
VD och koncernchef
För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, telefon +46 8-514 969 50, +46 709-279 611,
gunnar.lind@cherry.se

Cherry i korthet
Cherry är ett publikt svenskt spelföretag med cirka 2500 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherryföretagen AB
bedriver via dotterbolag casino- och automatspel och Internetspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i
Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark och Internetspel (PlayCherry.com) från
Malta. Cherry sysselsätter cirka 650 personer. www.cherry.se
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Belopp i Mkr om ej annat anges
Koncernens resultaträkningar, faktiskt utfall 2007, pro
forma 2006/2005

Intäkter
Rörelsens kostnader

Q4 2007

Q4 2006

Faktiskt utfall

Pro forma

Helår 2007
Faktiskt utfall

Helår 2006

Helår 2005

Pro forma

Pro forma

63,1

58,4

239,8

218,5

235,9

-61,9

-57,2

-233,7

-214,6

-233,7

Rörelseresultat

1,2

1,2

6,1

3,9

2,1

Finansiella poster

0,2

0,0

-0,3

-0,9

0,3

Resultat före skatt

1,4

1,2

5,8

3,0

2,4

-0,5

-0,7

-1,3

-1,1

-0,5

0,9

0,5

4,5

1,9

1,9

Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

0,3
0,6

0,3
0,2

3,2
1,3

1,3
0,6

1,2
0,7

Resultat efter skatt

0,9

0,5

4,5

1,9

1,9

Q4 2007

Q4 2006

Helår 2007

Helår 2006

Skatt
Resultat efter skatt
Hänförligt till:

Koncernens resultaträkningar, faktiskt utfall
Intäkter
Rörelsens kostnader

63,1

58,5

239,8

218,5

-61,9

-57,3

-233,7

-213,5

Rörelseresultat

1,2

1,2

6,1

5,0

Finansiella poster

0,2

0,0

-0,3

-0,9

Resultat före skatt

1,4

1,2

5,8

4,1

-0,5

-0,7

-1,3

-1,4

0,9

0,5

4,5

2,7

Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

0,3
0,6

0,3
0,2

3,2
1,3

2,1
0,6

Resultat efter skatt

0,9

0,5

4,5

2,7

Q4 2007
Faktiskt utfall

Q4 2006
Pro forma

Helår 2007
Faktiskt utfall

Helår 2006
Pro forma

Helår 2005
Pro forma

Restaurangcasino

32,7

33,8

121,2

122,3

139,9

Maritimt Spel

30,3

24,5

118,0

95,7

95,3

0,1

0,1

0,6

0,6

0,7

63,1

58,4

239,8

218,5

235,9

Restaurangcasino

2,8

1,4

8,0

5,5

4,0

Maritimt Spel

1,1

1,1

5,2

4,0

3,7

Koncerngemensamt

-1,2

-1,3

-5,6

-5,6

-5,6

Nya projekt

-1,5

0,0

-1,5

Koncernen

1,2

1,2

6,1

3,9

2,1

Q4 2007

Q4 2006

Helår 2007

Helår 2006

Restaurangcasino

32,7

33,8

121,2

122,3

Maritimt Spel

30,3

24,5

118,0

95,7

0,1

0,3

0,6

0,6

63,1

58,6

239,8

218,5

Restaurangcasino

2,8

1,4

8,0

5,5

Maritimt Spel

1,1

1,2

5,2

4,0

Koncerngemensamt

-1,2

-1,4

-5,6

-4,5

Tillväxtprojekt

-1,5

0,0

-1,5

1,2

1,2

6,1

Skatt
Resultat efter skatt
Hänförligt till:

Koncernen per segment / affärsområde - faktiskt utfall
2007, pro forma 2006/2005
Intäkter

Koncerngemensamt
Koncernen
Rörelseresultat

Koncernen per segment / affärsområde - faktiskt utfall
Intäkter

Koncerngemensamt
Koncernen
Rörelseresultat

Koncernen
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Belopp i Mkr om ej annat anges
Koncernens balansräkningar - faktiskt utfall
Immateriella anläggningstillgångar

2007-12-31

2006-12-31

1,7

2,2

29,8

25,2

Andra långfristiga fordringar

1,6

0,4

Uppskjutna skattefordringar

0,9

0,6

Materiella anläggningstillgångar

Varulager

1,5

1,7

Kortfristiga fordringar

33,4

29,4

Likvida medel

15,9

27,5

Summa tillgångar

84,8

87,0

Eget kapital

52,6

47,4

Långfristiga räntebärande skulder

0,0

9,4

Övriga långfristiga skulder

0,6

0,5

Kortfristiga räntebärande skulder

2,1

2,1

Övriga kortfristiga skulder

29,5

27,6

Summa eget kapital och skulder

84,8

87,0

Jan-dec 2007

Jan-dec 2006

5,8

4,1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt

12,1
-1,3

12,0
-0,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

16,6

15,2

Förändringar i rörelsekapital

-1,9

2,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten

14,7

17,6

-15,5

-10,8

-1,5

0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förändring långfristiga skulder
Aktieägartillskott

-17,0
-9,4
0,0

-10,7
-1,1
7,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-9,4

5,9

-11,7

12,8

27,5

14,8

Koncernens kassaflödesanalyser - faktiskt utfall
Resultat efter finansiella poster

Netto Investeringar
Förändring långfristiga fordringar

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

0,1

-0,1

15,9

27,5

Cherryföretagen (publ) – Södra Långgatan – 23 SE-169 59 Solna – Sweden – Org Nr. 556210-9909
Tel: +46 8 514 969 40 – Fax: +46 8 514 969 59 –www.cherry.se

10

Belopp i Mkr om ej annat anges
Förändringar i koncernens eget kapital, faktiskt utfall
Ingående balans
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Aktieägartillskott

Q4 2007
47,4
0,7
4,5

Eget kapital vid periodens slut

52,6

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

47,9
4,7

Totalt eget kapital

52,6

Koncernens nyckeltal

Jan-dec 2007

Helår 2006

Jan-dec 2006

Jan-dec 2005

2007-12-31
Faktiskt utfall

2006-12-31
Faktiskt utfall

2006-12-31
Pro forma

2005-12-31
Pro forma

Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)

3 955

3 955

3 955

3 955

Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden
(tusental)
Antal egna aktier

3 955
0,0

3 955
0,0

3 955

3 955

Antal registrerade aktieägare
Börskurs vid periodens slut (kronor)

2 469
14,60

2 948
12,50

Vinst per aktie efter skatt (kronor)
Kassaflöde per aktie (kronor)
Eget kapital per aktie (kronor)
Utdelning per aktie (kronor)

0,81
-2,96
13,30
0,0

0,52
3,23
11,99
0,0

0,36

0,30

Räntabilitet på eget kapital (procent)
Räntabilitet på totalt kapital (procent)
Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent)

6
8
12

5
6
10

Rörelsemarginal (procent)
Vinstmarginal (procent)

2,5
2,4

2,3
1,9

1,4
1,8

0,9
1,0

Soliditet (procent)
Kassalikviditet (procent)

62
156

54
192

Investeringar (Mkr)
Likvida medel (Mkr)

15,5
15,9

10,8
27,5

Medeltal antal anställda (årsarbetare)
Antal anställda personer vid periodens slut

164
629

177
644
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