Sida 1 (7)

Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2006
Cherryföretagen AB (publ)
Stockholm den 29 september 2006

Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året.

Detta är Cherryföretagens första rapport som fristående noterad koncern. Cherry var tidigare ett affärsområde
(Cherry Casino) inom Betsson koncernen.
Cherry delades ut till Betssons aktieägare den 6 september 2006 och bolagets B-aktie noterades på AktieTorget
den 12 september. Varje tiotal aktier i Betsson har gett 1 aktie i Cherry.
För perioden fram till noteringen har koncernen inte haft fulla kostnader som en fristående noterad koncern. De
räkenskaper som redovisas för delårsrapporten och andra kvartalet 2006 är därför i princip desamma som
redovisats för affärsområde Cherry Casino i Betssons delårsrapport per 30 juni 2006.
För att ge en mer rättvisande bild av koncernen som en noterad fristående koncern redovisar koncernen även
resultaträkningar pro forma för kvartalet och delåret med jämförelsetal pro forma för motsvarande perioder
föregående år.

Delårsperioden;
•
Koncernens omsättning uppgick till 101,3 mkr
•
Rörelseresultatet uppgick till 2,2 mkr
•
Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,7 mkr
•
Resultat efter skatt uppgick till 1,2 mkr motsvarande 0,32 kr per aktie

•
•
•

Cherry fortsatte expansionen i Medelhavet och tecknade två nya operatörsavtal för spel med
Grimaldi Ferries, Neapel, samt förlängde avtalet med Superfast Ferries.
Cherry förlängde spelavtalen med Baltic Ferry Lines och Finnlines.
Cherry förnyade sitt avtal med Shell Danmark avseende spelmiljöer på bensinmackar.
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Faktiskt utfall och pro forma-redovisning
Detta är Cherryföretagens första rapport som fristående noterad koncern. 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. 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 januari-juni och andra kvartalet 2006 vad gäller resultaträkning, faktiskt utfall
för perioden januari-juni vad gäller kassaflödesanalys samt faktiskt utfall vad gäller balansräkningar per 30 juni 2006 och
vid koncernens bildande 1 januari 2006. Då detta är koncernens första verksamhetsår som fristående koncern redovisas
inga jämförelsetal för motsvarande perioder föregående år.
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. Denna har baserats
på antagandet att koncernen bildats och 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. Cherry har gjort en översyn av de
tillkommande kostnaderna vilka netto (dvs. intäkter minus kostnader) beräknas uppgå till 6,0 mkr per år mot angivna 6,4
mkr i prospektet.
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.
Koncernen
Delårsperioden (faktiskt utfall)
Cherrys intäkter under delårsperioden januari till juni 2006 uppgick till 101,3 mkr. Rörelseresultat uppgick till 2,2 mkr och
rörelsemarginalen uppgick till 2,2 procent.
Resultatet före skatt uppgick till 1,7 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 mkr vilket motsvarar 0,32 kronor per aktie.
Avkastningen på eget kapital var 3 procent och på totalt kapital 3 procent. Eget kapital per aktie uppgick på
balansdagen till 9,84 kronor.
Andra kvartalet (faktiskt utfall)
Cherrys intäkter under andra kvartalet uppgick till 52,6 mkr. Rörelseresultat uppgick till 1,8 mkr och rörelsemarginalen
uppgick till 3,5 procent.
Delårsperioden (pro forma-redovisning)
Cherrys intäkter under delårsperioden januari till juni 2006 uppgick till 101,5 (110,7) mkr. Maritimt Spel visar en
intäktsökning till 43,2 (41,9) mkr förklarat av expansionen i Medelhavet. Däremot visar Restaurangcasino en
intäktsminskning till 58,0 (68,5) mkr vilket främst förklaras av marknadsnedgången inom svenskt restaurangcasinospel.
Rörelseresultat uppgick till 0,3 (0,4) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 (0,4) procent. Resultatet före skatt uppgick
till -0,3 (0,8) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -0,3 (0,6) mkr .
Andra kvartalet (pro forma-redovisning)
Cherrys intäkter under andra kvartalet uppgick till 52,6 (57,5) mkr. Rörelseresultat uppgick till 1,1 (0,8) mkr.
Rörelsemarginalen uppgick till 2,1 (1,5) procent.
Affärsområden
Cherrys verksamhet är indelad i två affärsområden;
Restaurangcasino
Maritimt Spel

- traditionellt casinospel (Black Jack, Roulett) som bedrivs på svenska restauranger och hotell
- spelverksamhet på fartyg i internationell trafik som trafikerar främst i Skandinavien och
Medelhavet, samt spel på bensinstationer i Danmark.
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Restaurangcasino
Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på 242 spelplatser i Sverige (Blackjack och Roulett). Cherry är
marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med cirka 37 procent av de aktiva spelborden.
Pro forma resultat:
Intäkterna för andra kvartalet minskade till 29,1 (34,2) mkr. Intäktsminskningen förklaras främst av marknadsnedgången
inom svenskt restaurangcasinospel. Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (0,9) mkr för andra kvartalet. För hela
delårsperioden uppgick intäkterna till 58 (68,5) mkr och rörelseresultatet blev 2,2 (1,8) mkr. Förbättringen av
rörelseresultatet förklaras främst genom effektivisering i organisationen.
Maritimt Spel
Affärsområde Maritimt Spel bedriver spel (spelautomater och bordspel) på 46 båtar varav 8 i Medelhavet och 38 fartyg i
Norden. Marknadsandelen av den maritima spelmarknaden i Norden uppskattas till cirka 34 procent av antalet fartyg
med spelverksamhet. I Danmark bedriver man spelautomater på 8 bensinstationer tillsammans med danska Shell.
Viktiga händelser under delårsperioden:
•
Cherry fortsatte sin expansion i Medelhavet. Tecknade två nya operatörsavtal för spel med Grimaldi Ferries,
Neapel.
•
Cherry förlängde spelavtalen med Baltic Ferry Lines och Finnlines.
•
Cherry förnyade sitt avtal med Shell i Danmark avseende spelmiljöer på bensinmackar.
•
Cherry förlängde avtalet med Superfast Ferries att gälla under 2006.
•
Cherry förlorade spelavtalen på två fartyg, Superfast 7 och 8, då fartygen såldes till Tallink.
Pro forma resultat:
Intäkterna för andra kvartalet ökade till 23,4 (23,2,) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 (1,1) mkr för andra kvartalet.
För hela delårsperioden uppgick intäkterna till 43,2 (41,9) mkr och rörelseresultatet blev 0,6 (1,0) mkr. Intäktsökningen
förklaras främst av ökad omsättning i tillväxtområdet Medelhavet. Försämringen av rörelseresultatet förklaras främst av
tillväxten i Medelhavet där installationskostnaderna i början av ett kontrakt är betydande.
Personal och organisation
Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) under perioden uppgick till 170 i koncernen. Vid
kvartalets utgång var totalt 639 personer anställda.
Uppgifter angående moderbolaget
Detta är moderbolagets, Cherryföretagen AB (publ), första verksamhetsår som koncernmoder. Bolaget var vilande under
föregående år. Koncernen bildades den 1 januari 2006 genom att bolaget tillfördes verksamheter i form av dotterbolag från
Betsson-koncernen till ett värde av 31,4 mkr. Koncernbildningen finansierades genom att Cherryföretagen AB erhöll ett
ovillkorat aktieägartillskott från Betsson på samma belopp.
Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till övriga koncernbolag avseende finans, ekonomi, administration
och management samt har dessutom vissa externa licensintäkter.
Omsättningen för delårsperioden uppgick till 0,3 mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,0 mkr
Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 28 tkr under delårsperioden. Likvida medel uppgick per
balansdagen till 1,2 mkr. Bolaget har inga banklån eller bankkrediter.
Inför utdelningen av Cherryföretagen till Betssons aktieägare erhöll bolaget ett likvidtillskott i form av ovillkorat
aktieägartillskott om 7 mkr från Betsson. Aktieägartillskottet erhölls under augusti 2006.
Cherryföretagens aktieutveckling sedan notering
Sedan noteringen den 12 september till den 22 september har Cherry omsatt cirka 9 700 aktier per dag med en
snittomsättning om 119 tkr per dag. Snittkursen har under denna period varit 12,58 kronor.
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Händelser efter rapportperiodens utgång

•
•
•
•

Cherryföretagen AB (publ) noterades på AktieTorget tisdagen den 12 september 2006. Cherry var tidigare ett
affärsområde (Cherry Casino) inom Betsson koncernen. Vid extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) den 6
september beslöts att dela ut aktierna i Cherryföretagen AB (publ) till Betssons aktieägare.
Cherryföretagen AB har under augusti 2006 erhållit 7 mkr i aktieägartillskott från Betsson koncernen vilket
har ökat Cherrys likviditet samt fritt eget kapital med ytterligare 7 mkr.
Ny CFO för Cherry rekryterad from 2006-09-01, Fredrik Burvall.
Cherry tecknade nytt avtal med Euroafrica som har trafik mellan Sverige och Polen.

Utsikter 2006
De öppningar av spelmarknaden inom EU som aktualiserats ytterligare under första halvåret kan komma innebära
ökade möjligheter för Cherrys samtliga affärsområden.
Cherry lämnar ingen prognos för 2006.
Finansiella rapporter
•

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2006 kommer avrapporteras den 30 november 2006.

Redovisningsprinciper
Cherry tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Närmare information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av det prospekt som
publicerades i augusti 2006 vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Stockholm den 29 september 2006

Gunnar Lind
VD och koncernchef
För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, tfn 08- 08 506 403 00, 0709-279 611,
gunnar.lind@cherry.se

Granskningsrapport
Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Cherryföretagen AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2006. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera den finansiella delårsinformationen i enlighet med
IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av
finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och
att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir
medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad
på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.
Stockholm den 29 september 2006
Gunnar Liljedahl
Auktoriserad revisor, Ernst & Young
Cherry i korthet
Cherry är ett börsnoterat svenskt spelföretag med cirka 3800 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.
Verksamheten är inriktad på casino- och automatspel. Spelverksamheten bedrivs i huvudsak på restauranger i Sverige,
ombord på fartyg inom Nordeuropa och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark.
Cherry sysselsätter cirka 650 personer.
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Belopp i Mkr om inte annat anges
Koncernens resultaträkningar, faktiskt utfall

Q2 2006

Jan-jun
2006

52,6

101,3

-50,8

-99,1

Intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

1,8

2,2

Finansiella poster

0,0

-0,5

Resultat före skatt

1,8

1,7

-0,4

-0,5

Resultat efter skatt

1,4

1,2

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

1,2
0,2

1,3
-0,1

Resultat efter skatt

1,4

1,2

Resultat per aktie (kronor)

0,29

0,32

Föreslagen/genomförd utdelning per aktie (kronor)

0,00

0,00

Skatt

Koncernens resultaträkningar, pro forma

Q2 2006

Intäkter

Q2 2005

Jan-jun
2006

Jan-jun 2005

Helår
2005

Helår
2004

52,6

57,5

101,5

110,7

235,9

242,1

-51,5

-56,7

-101,2

-110,3

-233,0

-237,7

Rörelseresultat

1,1

0,8

0,3

0,4

2,8

4,4

Finansiella poster

0,0

0,3

-0,6

0,4

0,3

-0,7

Rörelsens kostnader

Resultat före skatt

1,1

1,1

-0,3

0,8

3,1

3,7

-0,3

-0,2

0,0

-0,1

-0,7

-1,0

Resultat efter skatt

0,8

0,9

-0,3

0,6

2,4

2,7

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

0,6
0,2

0,8
0,1

-0,2
-0,1

0,5
0,1

1,7
0,7

1,9
0,8

Resultat efter skatt

0,8

0,9

-0,3

0,6

2,4

2,7

0,15

0,20

-0,04

0,13

0,42

0,48

Jan-jun 2005

Helår
2005

Helår
2004

Skatt

Resultat per aktie (kronor)

Q2 2006

Jan-jun
2006

Restaurangcasino

29,1

58,0

Maritimt Spel

23,4

43,2

Koncernen per segment/affärsområde - faktiskt utfall
Intäkter

Koncerngemensamt

0,1

0,1

52,6

101,3

Restaurangcasino

1,5

2,1

Maritimt Spel

0,8

0,6

-0,5

-0,5

1,8

2,2

Koncernen
Rörelseresultat

Koncerngemensamt
Koncernen

Koncernen per segment / affärsområde - pro forma
Intäkter

Q2 2006

Jan-jun
2006

Restaurangcasino

29,1

34,2

58,0

68,5

139,9

149,5

Maritimt Spel

23,4

23,2

43,2

41,9

95,3

92,0

0,1

0,1

0,3

0,3

0,7

0,6

52,6

57,5

101,5

110,7

235,9

242,1

Restaurangcasino

1,6

0,9

2,2

1,8

4,0

6,4

Maritimt Spel

0,8

1,1

0,6

1,0

3,7

2,9

-1,3

-1,2

-2,5

-2,4

-4,9

-4,9

1,1

0,8

0,3

0,4

2,8

4,4

Koncerngemensamt
Koncernen

Rörelseresultat

Q2 2005

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

2006-06-30

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

2006-01-01

3,6

4,3

28,4

24,5

Andra långfristiga fordringar

0,4

0,5

Uppskjutna skattefordringar

0,7

0,7

Varulager

1,8

1,9

Kortfristiga fordringar

28,6

37,6

Likvida medel

12,3

14,8

Summa tillgångar

75,7

84,3

Eget kapital

38,9

38,0

Långfristiga räntebärande skulder

12,7

10,6

0,4

0,4

Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder

0,9

2,4

Övriga kortfristiga skulder

22,7

32,9

Summa eget kapital och skulder

75,7

84,3

Jan-jun
2006

Koncernens kassaflödesanalyser - faktiskt utfall
Resultat efter finansiella poster

1,7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt

5,0
-0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

6,5

Förändringar i rörelsekapital

-2,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3,6

Investeringar
Förändring långfristiga fordringar

-8,2
0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förändring långfristiga skulder

-8,2
2,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2,2

Förändring av likvida medel

-2,4

Likvida medel vid periodens början

14,8

Kursdifferenser likvida medel

-0,1

Likvida medel vid periodens slut

12,3
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Belopp i Mkr om ej annat anges
Jan-jun
2006

Förändringar i koncernens eget kapital, faktiskt utfall
Ingående balans

38,0

Omräkningsdifferenser
Periodens resultat

-0,3
1,2

Eget kapital vid periodens slut

38,9

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

36,3
2,6

Totalt eget kapital

38,9

Jan-jun
2006

Jan-jun
2006

Jan-jun
2005

Jan-dec
2005

2006-06-30
Faktiskt
utfall

2006-06-30

2005-06-30

2005-12-31

Pro forma

Pro forma

Pro forma

Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden (tusental)
Antal egna aktier

3 955
3 955
0,0

3 955
3 955

3 955
3 955

3 955
3 955

Antal registrerade aktieägare
Aktiekurs senast betalt (kronor)

3 768
-

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

0,32
-0,65
9,84
0,0

-0,04

0,13

0,42

0,3
-0,3

0,4
0,7

1,2
1,3

Koncernens nyckeltal

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

3
3
4

Rörelsemarginal (procent)
Vinstmarginal (procent)

2,2
1,7

Soliditet (procent)
Kassalikviditet (procent)

51
173

Investeringar (Mkr)
Likvida medel (Mkr)

8,2
12,3

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

170
639
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Tel/Phone
Fax

Styrelsens säte
Registered office

CHERRYFÖRETAGEN AB (publ)
Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm, Sweden

+46 8 506 403 00 Stockholm,
+46 8 735 57 44
Sweden

E-mail

Org. nr./ Momsreg.nr
Company ID / VAT reg.no.

info@cherry.se
http://www.cherry.se

556210-9909
SE556210990901

