Delårsrapport 1
1 januari – 31 mars 2010
Cherryföretagen AB (publ)
Stockholm den 20 maj 2010

Cherry´s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,
Internetspel, lotterier, events och tävlingar.
Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period
föregående år.
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Highlights
Första kvartalet;


Cherry slutförde förvärvet av AutomatGruppen den 31 mars 2010. Bolagen inom AutomatGruppen som
marknadsför SverigeAutomaten, NorgesAutomaten samt DanmarksAutomaten omsatte 48 mkr och
redovisade ett resultat på 12,8 mkr före skatt för kvartal 1 vilket var i linje med de förväntningar som
fanns på kvartal 1. (Cherry har rätt till resultatet i AutomatGruppen från 1 januari 2010 men
verksamheten konsolideras i Cherrykoncernen först från förvärvsdagen, den 31 mars, i enlighet med IFRS).



Antal registrerade kunder inom siterna från AutomatGruppen samt PlayCherry uppgick den 31 mars till
70 695. Antal nya kunder under perioden uppgick till 7 107 och antalet aktiva kunder uppgick till 14 763.
Deponerat belopp under kvartal 1 uppgick till 151,5 mkr.



Cherry har justerat sina finansiella mål sett över en konjunkturcykel.
-

Tillväxten ska vara 10 procent per år (tidigare 5 procent)
Vinstmarginalen skall överstiga 10 procent (tidigare 4 procent)
Soliditeten skall uppgå till minst 30 procent (tidigare 40 procent)
Utdelning ska ske med 50 procent av vinsten efter skatt dock med hänsyn till investeringsbehov och
att den finansiella situationen medger detta (nytt mål)



Cherrys företrädesemission i samband med förvärvet av AutomatGruppen övertecknades kraftigt till 315
procent, varav 99 procent med stöd av teckningsrätter samt 216 procent utan stöd av teckningsrätter.



Koncernens omsättning, exklusive AutomatGruppen, uppgick till 54,2 (59,7) mkr.



EBITDA uppgick till -0,1 (1,3) mkr. EBIT uppgick till -2,9 (-1,7) mkr. I resultatet för perioden ingår
förvärvskostnader avseende AutomatGruppen på 1,2 mkr.



Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,8 (-1,9) mkr och första kvartalets resultat uppgick till -1,9
(-1,9) mkr motsvarande -0,38 (-0,40) kr per aktie efter minoritetsintresse.



Restaurang- & EventCasino ökade sina intäkter med 15,2 procent för kvartal 1 och visar upp en fortsatt god
lönsamhet och ökade EBIT med 42,9 procent till 2,0 (1,4) mkr.



Maritimt Spel minskar sina intäkter med 26,2 procent vilket främst förklaras av konjunkturen samt att
större delen av de Maritima intäkterna är i Euro och GBP.

VD kommentar
Under årets första kvartal har Cherry tagit ett stort steg inom onlinespel. Automatgruppen, med de kända
varumärkena SverigeAutomaten, NorgesAutomaten och DanmarksAutomaten är från den 31:a mars en del av Cherrys
spelglädje. Förvärvet är en del i den tillväxt- och utvecklingsstrategi Cherry arbetat med under de dryga tre år som
vi varit en fristående listad koncern vilket ger Cherry en ny strategisk plattform att arbeta vidare utifrån. Jag kan
också konstatera att resultaten från vår nya onlineverksamhet för årets första kvartal är bra samtidigt som vi ser en
potential för ytterligare tillväxt.
Våra traditionella verksamheter, Restaurang- och EventCasino samt Martitimt Spel visar på blandade resultat.
Restaurang- och EventCasino visar fortsatt på tillväxt som dels beror på ett starkt fokus på nykundsbearbetning men
också på förvärvet av Joker Casino. Lite så här i efterhand känns det bra att de åtgärder och de förvärv som gjorts
inom Restaurang- och EventCasino nu ger resultat.
Cherry har sedan lång tid tillbaka haft ett kassasystem på alla sina spelbord. Det har tidigare inte varit ett krav,
men från och med juli 2010 blir detta ett lagkrav. Vi står just i begrepp att påbörja installationen av det nya
kassasystemet på våra spelbord. Det förväntas leda till, förutom bättre kontroll, även ökad försäljning då alla
kassasystem är utrustade med kortbetalningsfunktion. Cherry har tack vare sin ägarbild, storlek och seriositet varit
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undantaget från kravet på kontrollbox. Generellt välkomnar vi hårdare krav och bättre uppföljning av
restaurangcasino. Vi har många gånger framfört synpunkter på ökade och förändrade krav på speloperatörer i olika
sammanhang, samtidigt som vi önskat en modernisering av den svenska spellagstiftningen. Det sistnämnda verkar
dröja – Cherry har fortfarande inte fått någon respons på vårt förlag till justerade insatser, som lämnades in för
drygt ett år sedan. Någon modernisering av övrig lagstiftning verkar inte heller vara ett prioriterat område hos våra
beslutsfattare.
Maritimt Spel visar fortfarande svaga resultat till följd av lågkonjunkturen. En del av vår verksamhet finns i
Medelhavet med bland annat trafik till och från Grekland. Vi genomförde en del större förändringar framförallt
inom vår nordiska verksamhet under 2009 och rationaliseringsarbetet går vidare inom övriga delar av
organisationen. Generellt och långsiktigt är vi fortsatt positiva till affärsområdet Maritimt Spel. Även om många
rederier just nu har det kämpigt, som naturligtvis får konsekvenser även för Cherry, kommer det förr eller senare
en vändning. Min uppfattning är att vi då står mycket väl rustade för att möta en ökad efterfrågan ombord på de
fartyg där vi idag har spelentreprenader.
Cherrys framtid kommer att bli mycket spännande och vårt senaste förvärv gör att vi nu tar ett stort steg in i
framtiden. Styrelsen i Cherry har gjort en översyn av Cherrys vision, affärsidé, strategi och finansiella mål.
Sett över en konjunkturcykel ska tillväxten öka till 10 procent per år och vi ska ge en utdelning med 50 procent av
vinsten efter skatt förutsatt att finansiell situation och investeringsbehovet inom gruppen tillåter detta. Samtidigt
ska vi fokusera på att öka vinstmarginalen till 10 procent och bibehålla en god soliditet.
Cherry har från kvartal 2 2010 tre affärsområden samt utvecklingsprojekt att stå på, vilket ger oss en bra plattform
inför framtiden. Som jag sagt tidigare tror jag att onlinespel och fysiskt spel över tid kommer att komma närmare
varandra i takt med ny teknik och en moderniserad lagstiftning, samtidigt som onlinespel omgärdas om av regelverk
som kan ändras i de olika Europeiska länderna. Cherry kommer fortsatta sin satsning på utvecklingsprojekt, för att
snabbt kunna agera när olika affärsmöjligheter dyker upp.
Cherry står väl rustat inför framtiden!
Gunnar Lind, Verkställande Direktör

Koncernen
Första kvartalet
Koncernens omsättning, AutomatGruppen ej inräknad, uppgick till 54,2 (59,7) mkr. Intäkterna från Restaurang- &
EventCasino ökade med 15,2 procent. Detta är främst en följd av att Cherry övertagit nya spelställen från
konkurrenter, förvärvet av Joker Casino samt att Cherry under de senaste kvartalen sett en ökning av omsättningen
inom segmentet.
Intäkterna från Maritimt Spel minskade med 26,2 procent, främst på grund av en fortsatt svag konjunktur inom
rederinäringen, med minskade godsvolymer och färre passagerare. Kronan har stärkts, vilket har en negativ
påverkan på intäkterna och på resultatet då större delen av de maritima intäkterna är i Euro och GBP.
EBITDA för koncernen uppgick till -0,1 mkr (1,3) och EBIT till -2,9 mkr (-1,7). Koncernens resultat har belastats
med 1,2 mkr i förvärvskostnader avseende AutomatGruppen. Affärsområdet Restaurang- & EventCasino visar upp en
fortsatt god lönsamhet och ökar EBIT med 42,9 procent till 2,0 mkr (1,4). Affärsområdet Maritimt Spel
kvartalsresultat försämrades till följd av främst fortsatt svag konjunktur för rederinäringen samt av den stärkta
kronan och hamnade på -1,3 mkr (-0,1).
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2,8 mkr (-1,9) och årets resultat uppgick till -1,9 mkr (-1,9)
motsvarande -0,38 kr (-0,40) per aktie efter minoritetsintresse. Avkastningen på eget kapital var -1 procent (-3) och
på totalt kapital -1 procent (-2).
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Affärsområden
Cherrys verksamhet är indelad i två affärsområden samt koncernens utvecklingsprojekt


Restaurang- & Eventcasino - traditionellt casinospel (Black Jack och Roulette), som bedrivs
på svenska restauranger, nattklubbar och hotell. Man erbjuder även företag och
privatpersoner eventcasino.



Maritimt Spel - spelverksamhet på fartyg i internationell trafik, som trafikerar främst i
Östersjön, Engelska kanalen/Nordsjön/Irländska sjön och Medelhavet.



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

Från kvartal 2 kommer Online Spel särredovisas som ett eget affärsområde vilket gör att Cherry kommer att ha tre
affärsområden samt utvecklingsprojekt.

Restaurang- & EventCasino
Affärsområde Restaurang- & EventCasino bedriver bordspel på cirka 240 spelplatser i Sverige (Black Jack, Roulette)
där Cherry har spel på cirka 340 bord. Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med cirka 47
procent av de aktiva spelborden, vilket gör Cherry till den största privata aktören på den svenska marknaden.
(Källa: Lotteriinspektionens statistik från mars 2010.)
Cherry har under 2009 lanserat ytterligare en ny produkt, reklam på spelbord. Tidigare, 2008, har Cherry lanserat
11 boxars spelduk för Black Jack mot tidigare 9 boxars spelduk. Under 2007 lanserades Eventcasino.
Produktlanseringarna är i linje med Cherrys strategi i avvaktan på en omreglering av den svenska spelmarknaden
och förväntas under tiden också höja både omsättning och marginaler.

Första kvartalet – Restaurang- & EventCasino
Första kvartalet 2010 ökade intäkterna med 15,2 procent till 28,8 mkr (25,0). Detta är fjärde kvartalet i rad som
intäkterna ökar. Intäktsökningen är en följd av att Cherry tagit över nya spelställen från konkurrenter samt tack
vare förvärvet av Joker Casino. Cherry har under delårsperioden sett en svag ökning av omsättningen.
Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 42,9 procent till 2,0 mkr (1,4). Fortsatt arbete med effektivisering av
organisationen, lanseringen av kortterminaler och 11 boxars spelduk (mot tidigare 9 boxars) för Black Jack och
reklam på speldukar är även del av förklaringen till det förbättrade rörelseresultatet (EBIT).
Cherry har från 1 januari 2010 ändrat namnet på affärsområde - Restaurangcasino till Restaurang- & EventCasino.
Bakgrunden är att del av omsättning och lönsamhet kommer från eventcasino.
Cherry har under Q1-2010 utökat antalet Restaurangcasinon i Sverige ytterligare och tecknat 14 nya
Restaurangcasinoavtal med The Cod i Strömstad, Harrys i Karlskrona, Harrys i Sälen och Invito i Umeå
m fl.
Cherry kommer under juni månad att investera i ett nytt kassasystem till samtliga spelbord, cirka 370 stycken.
Kassasystemet består av en mobil kontokortsterminal med inbyggt kassaprogram och specialutvecklad
casinofunktionalitet. Detta förväntas leda till ökad försäljning tack vare kortfunktionen och ge förbättrade kontrolloch uppföljnings möjligheter. Bättre kontroll då kvitto lämnas på samtliga köp, daglig uppföljning av
försäljningssiffror och övrig viktig information kring nyckeltal som kan avläsas direkt online efter avslutat
försäljningstillfälle. Cherry har tack vare sin ägarbild, storlek och seriositet undantagits från kravet på kontrollbox.
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Maritimt Spel
Affärsområde Maritimt Spel bedriver spel (spelautomater och bordspel) på 71 fartyg varav 13 i Medelhavet och 41
fartyg i Östersjön och 17 i Engelska kanalen/Nordsjön och Irländska sjön. Cherry är en marknadsledande aktör i
Europa på Maritimt Spel. Cherry bedömer sig vara marknadsledande i Norden och har cirka 40 procent av
marknaden mätt i antalet fartyg som idag har spel ombord. I Medelhavet uppskattar Cherry att marknadsandelen är
cirka 13 procent mätt i antalet fartyg som idag har spel ombord på sina fartyg. I Engelska
kanalen/Nordsjön/Irländska sjön är Cherry marknadsledande aktör med cirka 26 procent av marknaden mätt i
antalet fartyg som idag har spel ombord.

Första kvartalet - Maritimt Spel
Under första kvartalet 2010 uppgick intäkterna till 24,5 mkr (33,2) och rörelseresultatet (EBIT) till -1,3 mkr (-0,1).
Intäktsminskningen och resultatförsämringen inom Maritimt Spel förklaras främst av den starkare kronan samt
fortsatt svag lönsamhet för rederinäringen, till följd av minskade godsvolymer och färre passagerare. Då större
delen av den Maritima försäljningen är i Euro och GBP, får detta en omedelbar påverkan på koncernens omsättning
och resultat.
Cherry har tecknat avtal med Minoan Lines, Grekland, om spel ombord på rederiets senaste nybyggda
kryssningsfärja M/S Cruise Europa. Fartyget är det tredje av fyra som kommer att representera ett nytt koncept
med hög standard för kryssningsfärjor i Medelhavet. Fartyget trafikerar Minoans linje mellan Grekland (Patra) och
Italien (Ancona). Kasinot ombord är nära 300 kvm stort och tillhandahåller såväl automatspel som bordsspel.
Samtidigt har Cherry förlängt spelavtalen med Minoan Lines övriga utrikesfärjor, M/S Ikaros Palace, M/S Olympia
Palace och M/S Europa Palace. Minoan Lines ägs till största delen av Grimaldi Lines i Neapel.
Cherry har sedan länge ett samarbetsavtal med Polferries vilket har förlängts under kvartal 1.
Finnlines och Nordölink öppnar nya linjer mellan Tyskland – Polen och Finland. Cherry har sedan tidigare spel
ombord på en del av dessa fartyg som nu omdisponeras till nya linjer.
Konkurrensen mellan rederierna i Medelhavet har hårdnat betydligt efter den kraftfulla satsningen från bland andra
Minoan Lines. Detta har fått till följd att Superfast Ferries avyttrat ett av sina fartyg under Q1- 2010, Superfast 5
med trafik mellan Grekland (Patra) och Italien (Ancona). Cherry har under många år haft spelentreprenaden ombord
på detta fartyg, men tappar nu detta genom försäljningen. Superfast 5 brutto-omsättning var cirka 550 kEUR under
2009.

Utvecklingsprojekt
Cherry fokuserar på att hitta lönsanmma produkter/tjänster som stödjer koncernens affärsidé och långsiktiga
strategi.
Koncernen har under perioden 2007 till 2010 lanserat följande utvecklingsprojekt inklusive förvärv:
2007: - Lansering av EventCasino – medfört ökad omsättning och lönsamhet inom Restaurang- & EventCasino.
2008: - Lansering av PlayCherry.com – Cherrys första satsning inom onlinespel.
- Lansering av 11 boxars Black Jack mot tidigare 9 boxars – medfört ökad omsättning.
- Lansering av Bingo på PlayCherry.com – breddning av onlinespelet.
2009: - Lansering av reklam på speldukar – ny mediakanal där avtal med 2 större öl distributörer slutits.
- Förvärv av Astral Marine Services Ltd – Maritimt Spel i Engelska Kanalen/Irländska Sjön/Nordsjön (redovisas
inom Martimt Spel)
- Förvärv av Joker Casino – näst största konkurrenten inom restaurangcasino Sverige (redovisas inom
Restaurang- & EventCasino)
2010: - Förvärv av AutomatGruppen,vilket gör Cherry till en stark aktör inom onlinespel.
Senast i raden förvärvade Cherry AutomatGruppen som marknadsför onlinecasino via dotterbolag på Malta under
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varumärkena NorgesAutomaten, SverigeAutomaten och DanmarksAutomaten. Genom förvärvet skaffar sig Cherry en
stark position inom onlinespel i Norden vilket även strategiskt kompletterar Cherrys befintliga verksamheter inom
Online Spel, Restaurang- & EventCasino och Maritimt Spel. Cherrys förvärv av AutomatGruppen har under kvartal 1
belastat resultat med 1,2 mkr i förvärvskostnader vilka redovisas som utvecklingsprojekt.
Under första kvartalet uppgick omsättningen till 0,9 (1,3) mkr och belastade rörelseresultat (EBIT) med -1,8 (-1,6)
mkr. När projekten är etablerade kommer dessa redovisas som ett eget affärssegment eller inom ett av de redan
existerande affärsområdena. Förvärven av Astral Marine Services Ltd redovisas inom affärsområde Martimt Spel och
förvärvet av Joker Casino inom affärsområde Restaurang- & EventCasino.
Cherry avser att fortsätta investera i nya utvecklingsprojekt som stödjer Cherrys affärsidé och långsiktiga strategi.

Förvärv av AutomatGruppen
Cherry tecknade den 28 januari 2010 avtal om förvärv av Maltabaserade AutomatGruppen inkluderande COYS Ltd
(100 % av aktierna), Esprom Gaming Ltd (100 % av aktierna) samt Euroslots Gaming Ltd (49,9 % av aktierna
/rösterna). Vidare förvärvades en option som gav Cherry möjlighet att förvärva resterande aktier i Euroslots Gaming
Ltd för 1 kr. Förvärvsdagen var den 31 mars 2010 och Cherry valde att utnyttja optionen och förvärvade resterande
aktier i Euroslots Gaming Ltd. Samtliga bolag i AutomatGruppen är således helägda från förvärvsdagen. Cherry kan
tillgodogöra sig resultatet i AutomatGruppen från 1 januari 2010 men konsolideras i Cherrykoncernen först från
förvärvsdagen, i enlighet med IFRS.
Bolagen inom AutomatGruppen som marknadsför siterna SverigeAutomaten, NorgesAutomaten samt
DankmarksAutomaten omsatte 48 mkr och redovisade ett resultat på 12,8 mkr före skatt för kvartal 1, 2010.
Resultatet var i linje med de förväntningar Cherry hade på verksamheten. De förvärvade bolagens omsättning
(spelvinster efter bonuskostnader) för helåret 2010 uppskattas till cirka 150 mkr och en nettovinst överstigande 30
mkr. Genom förvärvet skaffar sig Cherry en stark position inom onlinespel i Norden. Förvärvet är också ett
strategiskt komplement till Cherrys befintliga verksamheter inom Restaurang- & EventCasino och Maritimt Spel och
kompletterar Cherry egen onlinesatsning, PlayCherry. Förvärvet förväntas även ge en omedelbar positiv påverkan
på vinst per aktie.
Total köpeskilling för aktierna framgår nedan. Vid fastställande av den del av köpeskillingen som erläggs genom
emission av aktier har börskursen per transaktionsdagen använts. Börskurs den 31 mars 2010 var 36,50 kr. Emissionen
omfattar 100 000 A-aktier och 6 301 322 B-aktier. En resultatbaserad tilläggsköpeskilling kan utgå baserat på
AutomatGruppens resultat 2010-2012. Denna tilläggsköpeskilling är nuvärdesberäknad och inkluderad i köpskillingen.
Förvärven förväntas få följande effekt på Cherrys tillgångar och skulder (tkr, förvärvsbalanserna är inte definitiva):

Verkligt värde
Immateriella tillgångar exkl goodwill
Materiella tillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Uppskjuten skatt
Kortfristiga skulder
Identifierade nettotillgångar

1 075
0
15 524
5 754
0
-14 106
8 247

Goodwill

378 643

Köpeskilling

386 890

Tilläggsköpeskillingar, erläggs 2011 - 2013
Köpeskilling som erläggs september 2010
Betalas genom emission av egna aktier
Likvida medel i förvärvade verksamheter
Nettoeffekt på likvida medel

-93 242
-10 000
-233 648

-5 754
44 246
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Personal och organisation
Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) inom koncernen, under första kvartalet,
uppgick till 203 (191). Vid kvartal 1:s utgång uppgick antalet anställda till 725 (645) personer.

Risker och osäkerheter
Inget väsentligt har förändrats avseende risker och osäkerheter Cherry är utsatt för, sedan avgivandet av
årsredovisningen. För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för 2009 som finns på
bolagets hemsida.

Uppgifter angående moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till övriga koncernbolag främst inom; finans, ekonomi,
affärsutveckling, administration och management samt har därutöver vissa externa licensintäkter.
Omsättningen för delårsperioden uppgick till 0,3 mkr (0,4) och resultatet före skatt uppgick till -2,1 mkr (-1,7).
Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 29,5 tkr (0,0). Likvida medel uppgick per
balansdagen till -2,4 mkr (-4,5). Moderbolaget har under kvartal 1 utökat sin checkräkningskredit till 15 mkr från
tidigare 10 mkr samt bytt affärsbank från Nordea till Danske Bank.

Ägarförhållanden/aktiekapital/emissioner
Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget (CHER B). Antal aktieägare uppgick 2 248 (2 371) vid kvartalets utgång. I
samband med förvärvet av AutomatGruppen har Cherry genomfört en apportemission samt en företrädesemission.
Cherrys företrädesemission tecknades till 315 procent, varav 99 procent med stöd av teckningsrätter samt 216
procent utan stöd av teckningsrätter. Säljarna har via en apportemission erhållit 50 procent av aktierna i Cherry
vilket uppgår till cirka 6,4 miljoner aktier. Röstetalet uppgår dock till cirka 34 procent. Ingen av säljarna får mer än
16 procent av röstetalet. Den enskilt störste ägaren sett till röstetalet är fortfarande Per Hamberg med familj och
bolag.
Cherry tillfördes cirka 28,8 mkr före emissions- och garantikostnader. Antalet aktier ökade med totalt 8 801 816
aktier via företrädesemissionen och apportemissionen till sammanlagt 12 802 642 aktier fördelade på 997 600 Aaktier och 11 085 042 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 4 840 998,80 kr från 2 200 454,30 kr till 7 041 453,10 kr.
Apportemissionen registrerades den 14 april samt företrädesemissionen den 4 maj.

Utsikter för 2010
Cherry ser långsiktigt positivt på utvecklingen inom Maritimt Segment och vi bedömer att Cherry kommer fortsätta
växa både organiskt eller via förvärv, även om branschen är konjunkturberoende. Inom Restaurang- & EventCasino
bedömer vi att marknaden är mogen och delvis konjunkturberoende, vilket gör att det är svårbedömt hur denna
marknad kommer att utvecklas. Restaurangcasino-branschen står också inför nödvändiga investeringar. Den nya
lagen om kassaregister (2007:592), kommer att kräva nya kassaregister på samtliga spelbord, vilket vi bedömer
måste finansieras, bland annat genom höjda insatser. Vi kommer också att lansera flera produkter/tjänster via våra
utvecklingsprojekt som stödjer Cherry affärsidé och långsiktiga strategi. Cherrys satsning på Online Spel via
förvärvet Automatgruppen kommer att komplettera PlayCherry och ge Cherry en stark position inom 0nline Casino i
Norden. Onlinespel omgärdas av hård konkurrens och regelverk som snabbt kan ändras i de olika Europeiska
länderna.
EG-domstolen har i en serie domar, bl a 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 kommer att se en omreglerad spelmarknad, vilket öppnar upp helt nya möjligheter för
marknadens aktörer, samtidigt som det också introducerar nya regler och krav. I Sverige presenterades under
december 2008 en spelutredning med förslag till ny spellagstiftning. Cherry´s bedömning är att den föreslagna
lagstiftningen strider mot EG-rätten och att den inte kommer att införas i föreslagen form. Norge avser utvidga sitt
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förbud mot främjande av, i utlandet arrangerade, spel. När den norska lagen träder i kraft kan det komma att
påverka Cherrys framtida intäkter negativt. Cherry lämnar ingen prognos för 2010.

Finansiella rapporter
Delårsrapport 2, 30 augusti 2010.

Redovisningsprinciper
Cherry tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen förutom de undantag som framgår av RFR
2.3, Redovisning för juridiska personer. Från och med den 1 januari 2010 tillämpar Cherry de omarbetade IFRS 3
Rörelseförvärv och IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. Information om koncernens
redovisnings- och värderingsprinciper framgår av Årsredovisningen 2009 som publicerades 5 maj 2010, vilken finns
tillgängligt på bolagets hemsida.
Nyckeltal och benämningar som tillkommit för kvartal 1, 2010 är:

Registrerad kund avser en kund som registerat sig på någon av Cherrys spelsiter, PlayCherry.com,
SverigeAutomaten.com, NorgesAutomaten.com eller DanmarksAutomaten.com.

Aktiv kund: * Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senast tre månaderna.

Deponerat belopp avser hur mycket pengar kunderna deponerat in på någon av Cherry spelsiter.
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 20 maj 2010

Gunnar Lind
VD/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 2400 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, Engelska kanalalen/Irländska sjön och Medelhavet och Internetspel (PlayCherry.com,
NorgesAutomaten.com, SverigeAutomaten.com och DanmarksAutomaten.com) från Malta. Cherry sysselsätter cirka 700 personer.
www.cherry.se
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Belopp i Mkr om ej annat anges
Koncernens resultaträkningar
Intäkter
Rörelsens kostnader

Q1 2010

Q1 2009

Helår 2009

54,2

59,7

269,0

-54,3

-58,4

-254,2

Rörelseresultat (EBITDA)

-0,1

1,3

14,8

Avskrivningar

-2,8

-3,0

-11,6

Rörelseresultat (EBIT)

-2,9

-1,7

3,2

0,1

-0,2

-0,1

-2,8

-1,9

3,1

0,9

0,0

-1,4

Resultat efter skatt

-1,9

-1,9

1,7

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

-1,5
-0,4

-1,5
-0,4

2,1
-0,4

Resultat efter skatt

-1,9

-1,9

1,7

-0,38

-0,40

0,52

Q1 2010

Q1 2009

Helår 2009

Periodens resultat

-1,9

-1,9

1,7

Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet

-2,3

-0,3

-2,1

Summa totalresultat för perioden

-4,2

-2,2

-0,4

Q1 2010

Q1 2009

Helår 2009

Restaurangcasino

28,8

25,0

114,9

Maritimt Spel

24,5

33,2

150,3

Koncerngemensamt

0,0

0,2

0,5

Utvecklingsprojekt

0,9

1,3

3,3

54,2

59,7

269,0
10,4

Finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt

Vinst per aktie

Totalresultat

Koncernen per segment / affärsområde
Intäkter

Koncernen
Rörelseresultat (EBIT)

2,0

1,4

Maritimt Spel

-1,3

-0,1

1,4

Koncerngemensamt

-1,8

-1,4

-5,5

Utvecklingsprojekt

-1,8

-1,6

-3,1

Koncernen

-2,9

-1,7

3,2

Restaurang- & EventCasino
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Belopp i Mkr om ej annat anges
Koncernens balansräkningar

2010-03-31

2009-03-31

2009-12-31

393,3

10,1

14,0

34,2

41,8

37,8

Andra långfristiga fordringar

0,3

2,5

0,3

Uppskjutna skattefordringar

1,0

0,9

1,0

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1,5

1,6

1,5

Kortfristiga fordringar

52,7

36,4

33,0

Likvida medel

11,5

1,9

11,1

Summa tillgångar

494,5

95,2

98,7

Eget kapital

313,8

55,4

57,7

Varulager

Långfristiga räntebärande skulder

13,3

0,0

0,0

Övriga långfristiga skulder

96,7

10,7

9,2

Uppskjutna skatteskulder

3,2

0,0

6,7

0,0

0,2

60,8

29,1

31,6

494,5

95,2

98,7

Koncernens kassaflödesanalyser

Jan-mars 2010

Jan-mars 2009

2009-12-31

Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet

-2,8

-1,9

3,1

2,3

2,1

10,4

Betald skatt

-1,6

-1,3

-3,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

10,4

Kortfristiga räntebärande skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

-2,1

-1,1

Förändringar i rörelsekapital

3,0

-1,6

4,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

0,9

-2,7

15,2

-44,5

-6,2

-16,0

0,0

-0,1

2,0

-44,5

-6,3

-14,0

Nyemission

26,6

0,0

0,5

Förändring långfristiga skulder

17,6

0,0

-1,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

44,2

0,0

-1,0

0,6

-9,0

0,2

Likvida medel vid periodens början

11,1

10,9

10,9

Kursdifferenser likvida medel

-0,2

0,0

0,0

Likvida medel vid periodens slut

11,5

1,9

11,1

2010-03-31

2009-03-31

2009-12-31

Nettoinvesteringar
Förändring långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förändring av likvida medel

Förändringar i koncernens eget kapital
Ingående balans

57,7

57,6

57,6

Nyemission
Totalresultat

260,3
-4,2

0,0
-2,2

0,5
-0,4

Eget kapital vid periodens slut

313,8

55,4

57,7

51,4

Hänförligt till:
308,3

48,7

Minoritetsintresse

5,5

6,7

6,3

Totalt eget kapital

313,8

55,4

57,7

Moderbolagets aktieägare
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Koncernens nyckeltal

Jan-mars 2010

Jan-mars 2009

Helår 2009

Helår 2008

Helår 2007

Helår 2006

2010-03-31

2009-03-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

Antal utestående aktier vid periodens slut
(tusental)

4 001

3 955

4 001

3 955

3 955

3 955

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

4 001
0,0

3 955
0,0

3 971
0,0

3 955
0,0

3 955
0,0

3 955
0,0

Antal registrerade aktieägare
Börskurs vid periodens slut (kronor)

2 248
37,00

2 371
10,40

2 274
14,00

2 388
9,20

2 469
14,60

2 948
12,50

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

-0,38
0,14
24,51
0,0

-0,40
-2,29
14,00
0,0

0,52
0,05
14,43
0,0

-0,24
-1,27
14,57
0,0

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

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

Räntabilitet på eget kapital (procent)
Räntabilitet på totalt kapital (procent)
Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent)
Rörelsemarginal (EBITDA, procent)

-1
-1
-1
-0,2

-3
-2
-3
2,1

4
4
6
5,5

-2
2
3
6,0

6
8
12
7,2

5
6
10
7,0

Rörelsemarginal (EBIT, procent)
Vinstmarginal (procent)

-5,3
-5,2

-2,9
-3,1

1,2
1,2

1,0
1,1

2,5
2,4

2,3
1,9

63
95

58
131

58
139

68
159

62
156

54
192

Investeringar (Mkr)
Likvida medel (Mkr)

44,5
11,5

6,2
1,9

16,0
11,1

16,6
10,9

15,5
15,9

10,8
27,5

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

203
725

191
645

212
752

183
625

179
646

191
658

238

214

247

210

212

236

71

67

71

53

51

45

Soliditet (procent)
Kassalikviditet (procent)

Restaurang- & EventCasino:
Antal restaurangcasinon där Cherry har spel
Maritimt Spel:
Antal båtar där Cherry har spel
Online Spel:
Antal registrerade kunder
Antal nya kunder under perioden
Antal Aktiva kunder*
Deponerat belopp under perioden (Mkr)

70 695
7 107
14 763
151,5
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