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Fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet
Första kvartalet 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncernens intäkter ökade med 205% jämfört med föregående år och uppgick till 541 Mkr (177),
varav den organiska tillväxten uppgick till 44%.
Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 224% till 83 Mkr (26) och EBITDA-marginalen
uppgick till 15,4% (14,5).
EBIT uppgick till 52 Mkr (17).
Periodens resultat uppgick till 36 Mkr (17).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,21 kr (0,81) respektive 1,19 kr (0,80).
Nätspel – ComeOn! ökade intäkterna med 282% till 453 (119) Mkr och EBITDA ökade med 375%
till 57 Mkr (12). Den organiska ökningen var 44%.
Prestationsbaserad marknadsföring - Game Lounge ökade intäkterna med 201% till 30 Mkr (10)
och EBITDA ökade med 222% till 15 Mkr (5).
Spelutveckling - Yggdrasil Gaming ökade intäkterna med 134% till 33 Mkr (14) och EBITDA
ökade med 68% till 13 Mkr (8).
I samband med att Cherry i december 2016 påkallade optionen att förvärva resterande 51% av
aktierna i ComeOn Malta Ltd, lämnade koncernen en prognos, att under 2017 generera intäkter
om mellan 2 600 Mkr och 2 700 Mkr med en EBITDA om 550 till 600 Mkr, som kvarstår.

Händelser efter periodens utgång
•
•

Det nya affärsområdet Spelteknologi – XCaliber tecknade avtal med sin första externa kund.
Ytterligare säkerställda obligationer emitterades om nominellt 134,5 miljoner euro för att
finansiera köpet av resterande 51% av aktierna i ComeOn Malta Ltd.

Finansiella nyckeltal
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jan-mar 2016

Intäkter

541

177

Organisk tillväxt, %

44%

19%

83

26

15,4%

14,5%
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VD-kommentar
”Vår tillväxtresa fortsätter”
Med ett starkt förvärvsår bakom oss har första kvartalet
främst kännetecknats av konsolidering. Samtidigt växte
vi enligt plan med en god lönsamhet. Samarbeten och
synergier möjliggör ett ännu starkare fokus på innovation, förbättrad kundupplevelse och fortsatt tillväxt.
Cherry fortsatte att utvecklas positivt under det första
kvartalet. Intäkterna ökade med 205 procent till 541 Mkr,
varav 44 procent var organisk tillväxt och 161 procent från
förvärv. Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med
224 procent till 83 Mkr, vilket motsvarade en EBITDA-marginal på 15 procent.
Samtliga affärsområden har haft en god utveckling med ett
extra starkt bidrag från Spelutveckling - Yggdrasil Gaming
och Prestationsbaserad marknadsföring – Game Lounge.
Nätspel- ComeOn! visade stabil tillväxt. Under kvartalet
har vi gjort betydande satsningar på marknadsföring vilket
påverkat resultatet men skapar goda förutsättningar för
ett ökat kundintag kommande kvartal.
Integration och satsningar inom nätspel – ComeOn!
Förvärvet av ComeOn breddar vår portfölj av produkter
och varumärken och skapar goda förutsättningar för en
stark organisk tillväxt och fortsatt internationell expansion. Under första kvartalet fortlöpte arbetet med att integrera bolaget med våra övriga verksamheter inom nätspel
för att både identifiera potential och tillvarata intäkts- och
kostnadssynergier på kort och lång sikt. En ny gemensam
organisation och ledning finns nu på plats. Under kvartalet
beslutade vi också att namnändra hela affärsområdet för
nätspel till ComeOn! som vi tycker kännetecknar affärsområdets anda väl. ComeOn! har under kvartalet ökat trycket
på marknadsföringsaktiviteterna för att ta ytterligare position.
Hög aktivitet inom spelutveckling
Spelutveckling – Yggdrasil Gaming visade en fortsatt stark
utveckling. Yggdrasil fortsatte framgångsrikt att leverera
innovativa och engagerande spelupplevelser. Bland annat
lanserades tre nya spel och bolaget fick utmärkelsen
”Årets innovatör” vid International Gaming Awards.
Yggdrasil Gaming initierade också ett nytt affärskoncept,
Yggdrasil Dragons, för stöd och samarbete med andra spelföretag och entreprenörer under kvartalet. Ett upplägg
som innebär att partnern får tillgång till avancerade tekniska lösningar, licensstrukturer, stora nätverk av operatörer och kunniga medarbetare samt, i vissa fall, finansiering. Yggdrasil Gaming påbörjade även processen med att
certifiera sina spel och sin tekniska plattform för den italienska marknaden.

Stark tillväxt för prestationsbaserad marknadsföring
Det är också glädjande att konstatera att vårt affärsområde för prestationsbaserad marknadsföring – Game Lounge
– visade en stark tillväxt. Vi har ytterligare stärkt vår SEO
på samtliga marknader och investerat i marknadsföring och
förädling av våra produkter, vilket gett goda resultat.
Under kvartalet fortsatte lanseringen på den japanska
marknaden och effekterna ser vi först kommande kvartal.
B2B spelteknologi tog fart
Efter periodens utgång, i april, tecknade vårt nya affärsområde inom B2B, Spelteknologi - XCaliber, avtal med sin
första externa kund, som kommer integrera affiliatesystemet Omarsys för sin prestationsbaserade digitala marknadsföring. Omarsys har bidragit till att Cherrys varumärken inom nätspel vuxit framgångsrikt de senaste åren. Vi
ser detta som en viktig instegsaffär för XCaliber, med goda
möjligheter att attrahera flertalet externa kunder under
2017.
Väl avvägt förslag gällande reglering i Sverige
Den sista mars presenterade Spelutredningen sitt förslag
avseende reglering av den svenska spelmarknaden. Cherry
anser att detta är ett väl avvägt förslag och bedömer att
det är sannolikt att det blir verklighet givet att utredningen inte justerar det föreslagna ramverket för speloperatörer. Däremot ser vi utmaningar inom restaurangcasino. Det skulle krävas en höjning av högsta insats för att
kompensera för de ökade kostnaderna för arbetsgivaravgifter för unga samt utredningens förslag på höjd punktskatt
för spelbord. Det betyder att arbetstillfällen, i framförallt
glesbygdsområden, kan riskera att försvinna och därmed
möjligheten att erbjuda fler unga och nyanlända ett viktigt
instegsjobb.
Unik plattform för fortsatt tillväxt
Vår plan ligger fast att fortsätta växa i linje med vår
prognos för 2017 med intäkter om 2 600 – 2 700 Mkr och en
EBITDA om 550 – 600 Mkr.
Cherry har breddat koncernens verksamhet till att täcka
hela värdekedjan för spel. En stark organisk tillväxt och
fortsatta förvärv av entreprenörsdrivna bolag ger oss en
unik plattform för fortsatt värdeskapande. Sammantaget
har vi inom Cherry styrkor och fördelar som ger oss goda
förutsättningar att fortsätta växa snabbare än marknaden.

Anders Holmgren, VD
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Viktiga händelser
Under kvartalet
•
•

I februari utsågs Anders Holmgren till ordinarie VD för
Cherry AB.
Den 31 mars överlämnade Spellicensutredningen sitt
betänkande "En omreglerad spelmarknad" till svenska
regeringen, som är ute på remiss till den 4 augusti
2017.

Efter kvartalets utgång
•

•

•

I början av april tillträdde Christine Rankin som ny
CFO och Carolina Haglund Strömlid anlitades som ansvarig för Investor Relations & Communications.
Den 12 april påkallade Cherry optionen att förvärva
ytterligare 7,5 procent av aktierna i det maltabaserade bolaget Almor Holding Limited. Cherrys ägarandel
kommer efter slutförandet av förvärvet att uppgå till
82,5 procent.
Den 24 april emitterade Cherry AB ytterligare säkerställda obligationer om nominellt 134,5 miljoner euro i
enighet med pressmeddelandet den 12 december
2016. Likviden är avsedd att finansiera förvärvet av
resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta
Ltd. Förvärvet förväntas slutföras i maj 2017.

För viktiga händelser per affärsområde, se respektive affärsområde.
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Koncernens finansiella utveckling
Första kvartalet
Cherry Koncernen
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ComeOn inkluderas under Finansiella poster som Resultat från andelar i intresseföretag för perioden augusti-september 2016 och
konsolideras som ett helägt dotterbolag i Cherry-koncernen från
och med 1 oktober 2016.

Intäkter och resultat
Koncernens intäkter ökade med 205 procent till 541 Mkr
(177). Organisk tillväxt uppgick till 44 procent. EBITDA och
EBIT för koncernen förbättrades avsevärt och uppgick till
83 Mkr (26) respektive 52 Mkr (17). EBITDA-marginalen
ökade till 15 procent (14).
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till
40 Mkr (19) och resultat efter skatt uppgick till 36 Mkr
(17), motsvarande 1,19 kr (0,80) per aktie efter utspädning
och innehav utan bestämmande inflytande. Finansnettot
påverkades negativt främst av räntekostnader om 12 Mkr
(0), avseende det obligationslån som emitterades i samband med förvärvet av ComeOn.
Avskrivningar och investeringar
Koncernens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick för kvartalet till 10 Mkr (14).
Avskrivningar och nedskrivningar uppgick för kvartalet till
-31 Mkr (-8). Ökningen förklaras främst av förvärvet av
ComeOn.
Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick under kvartalet till 15 Mkr (40). Tillväxten i
koncernen binder rörelsekapital. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -10 Mkr (-14).
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2017 till
313 Mkr (306 Mkr per den 31 december 2016). Koncernen
har fortsatt god likviditet och vidare en checkräkningskredit på 35 Mkr som per utgången av första kvartalet nyttjats med 1 Mkr. Som en redovisningsmässig konsekvens av

ComeOn-förvärvet uppnåddes temporärt per 31 mars 2017
inte koncernens kovenant avseende soliditet för checkräkningskrediten. En dispens gällande detta erhölls från bolagets bank. Se vidare nedan avseende eget kapital.
Räntebärande skulder uppgick den 31 mars 2017 till 470
Mkr (470 Mkr per den 31 december 2016) till följd av att
Cherry emitterat en obligation om 50 MEUR för att finansiera ComeOn-förvärvet. Vid kvartalets utgång fanns förfallna fordringar från en av Cherrys partners som uppgick
till 21 Mkr varav 3 Mkr av dessa hade reglerats till och med
den 30 april.
Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpotts uppgick den 31 mars 2017 till 114 Mkr (117 Mkr per
den 31 december 2016). Detta belopp kan begränsa nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens regler. Kortfristiga fordringar på
betalningsleverantörer uppgick till 137 Mkr (147 Mkr per
den 31 december 2016).
Eget kapital uppgick till 824 Mkr per den 31 mars 2017 (988
Mkr per 31 december 2016), vilket innebär ett eget kapital
per aktie om 43,65 kr (54,19 kr per 31 december 2016).
Soliditeten uppgick till 21 procent (25 procent den 31 december 2016). Minskningen av soliditeten första kvartalet
förklaras främst av en temporär effekt som påverkar eget
kapital negativt med 195 Mkr. Denna minskning förklaras
av att den del av skulden som redovisas till säljarna av
ComeOn! genom betalning med Cherry-aktier, är baserad
på ett visst antal aktier som de förväntas erhålla vid slutlikvid. Cherrys aktiekurs har stigit under första kvartalet
och därmed ökar den skuld Cherry redovisar till säljarna
och reducerar eget kapital som en transaktion med minoritet. När affären slutförs, kommer emission av dessa aktier
att ske till säljarna, varmed skulden kommer att övergå till
eget kapital. Hade slutregleringen av de återstående 51
procent av ComeOn skett per den 31 mars, bedöms soliditeten ha varit cirka 45 procent.
Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till
övriga koncernbolag, främst inom finans, ekonomi, affärsutveckling, administration och management. Intäkterna för
första kvartalet uppgick till 0,9 Mkr (0,8) och resultatet
före skatt uppgick till -15,1 Mkr (-1,5). Det minskade resultatet förklaras främst av ökade räntekostnader för lån.
Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella
tillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0). Likvida medel uppgick
per balansdagen till 11,5 Mkr (25,9 Mkr per 31 december
2016).
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Affärsområdenas utveckling
Cherry-koncernens verksamhet är indelad i affärsområdena
Nätspel - ComeOn!, Prestationsbaserad marknadsföring –
Game Lounge, Spelteknologi – XCaliber, Restaurangcasino
– Cherry Spelglädje, Spelutveckling - Yggdrasil Gaming
samt Utvecklingsprojekt. Affärsområdet Spelteknologi XCaliber särredovisas från och med första kvartalet 2017.
Se Redovisningsprinciper på sidan 12 för mer information.
Koncernen

Q1 2017

Q1 2016

helår 2016

Intäkter
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1,102

EBITDA

83

26

174
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52

17

115

Nätspel

Q1 2017

Q1 2016

helår 2016

Intäkter

453,2

118,8

830,5

EBITDA

56,8

12,0
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Spelutveckling

Spelteknologi

Utvecklingsprojekt
Intäkter
EBITDA
Koncerngemensamt
Intäkter
EBITDA

Nätspel – ComeOn!

Under första kvartalet fortsatte tillväxten för NätspelComeon! och deponerat belopp ökade med 340 procent
och uppgick till 1359,3 Mkr (308,6). Antalet aktiva kunder
ökade med 336 procent och uppgick till 345 904 (79 378).
Antalet nya kunder uppgick till 317 122 (104 340), Antalet
registrerade kunder uppgick vid periodens slut till
3 498 921 (1 177 103).
Mobilandelen av affärsområdets spelöverskott uppgick under det första kvartalet till 54 procent (30). Kasinoandelen
av affärsområdets spelöverskott uppgick till 85 procent

Nätspel - ComeOn!
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Första kvartalet 2017
Under första kvartalet ökade intäkterna med 282 procent
till 453,2 Mkr (118,8). Organisk tillväxt uppgick till 44 procent. Resultatet förbättrades markant och EBITDA ökade
med 375 procent och uppgick till 56,8 Mkr (12,0) och EBIT
uppgick till 30,7 Mkr (7,9). EBITDA-marginalen för perioden
ökade från 10 procent till 13 procent. Det under 2016 förvärvade ComeOn bidrar starkt till denna intäkts- och
marginalförbättring.

(99). Sportsbooksandelen av affärsområdets spelöverskott
uppgick till 15 procent (0).

mkr

Cherry bedriver nätspelsverksamhet genom sin investering
i affärsområdet Nätspel - ComeOn!. Affärsområdet erbjuder casino, sportsbetting och lotterier för mobil, surfplatta
och dator genom varumärkena casinostugan.com, cherrycasino.com, comeon.com, eurolotto.com, euroslots.com,
folkeautomaten.com, getlucky.com, kasyno.pl, mobilautomaten.com, mobilebet.com, norgesspill.com, sunmaker.
com, sunnyplayer.com, suomiautomaatti.com, suomikasino.com och sveacasino.com. Samtliga varumärken drivs
från operativa bolag belägna på Malta genom licenser utfärdade av Malta, Schleswig-Holstein eller Storbritannien.

EBITDA %

Investeringar i marknadsföring för affärsområdet ökade
under första kvartalet och uppgick till 202,2 Mkr (30,8),
vilket utgjorde 45 procent (26) av nätspelsintäkterna.
Detta har resulterat i en stor ökning av antalet kunder och
deponerat belopp.
Skattekostnader enligt olika lokala spellagstiftningar uppgick till 20,9 Mkr (7,9).
Arbetet med att integrera förvärvade ComeOn med övrig
verksamhet inom affärsområdet fortskred enligt plan.
Viktiga händelser
• Affärsområdet Nätspel namnändrades under kvartalet
till ComeOn!.
• Cherry tilldelades för fjärde året i rad priser vid IGA
2017. Bland annat fick varumärket comeon.com pris
som ”Online Sportsbook Operator of the Year” och
cherrycasino.com som ”Mobile Operator of the Year”.
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Spelutveckling - Yggdrasil Gaming
Cherry bedriver spelutveckling genom sin investering i
Yggdrasil Gaming som drivs som ett fristående affärsområde. Yggdrasil utvecklar innovativa spel för dator, surfplatta och mobil. Yggdrasil har licenser på Malta, i Storbritannien, Gibraltar och Rumänien. Spelen licensieras till
olika speloperatörer. Yggdrasil erbjuder också sina kunder
konceptet White Label Studios, där kunderna med hjälp av
Yggdrasil, kan skräddarsy sina egna spelautomater. Yggdrasil Gaming har en stark position som kvalitetsleverantör av
så kallade videoslots. Yggdrasils intäkter förväntas öka i
takt med att antalet spel ökar och med antalet driftsatta
operatörer som successivt integrerar spel och funktionaliteten för marknadsföring på dator, surfplatta och mobil.
Cherrys ägarandel i Yggdrasil Gaming uppgick vid periodens
utgång till 84 procent. Övriga ägare utgörs av ledande befattningshavare inom Yggdrasil.

EBIT för första kvartalet 2017 uppgick till 10,7 Mkr (5,5).
Antalet spelartransaktioner ökade med 121 procent och
uppgick till 701 miljoner stycken (318). Mobilt spelande
stod för 52 procent (45) av spelöverskottet.

Första kvartalet 2017
Under första kvartalet ökade intäkterna med 134 procent
och uppgick till 33,3 Mkr (14,2), varav 6,2 Mkr (3,0) var
interna intäkter från Cherrys spelsajter. Intäktsökningen
förklaras främst av ökande intäkter i befintliga kunder,
lansering av nya spel, samt fler kunder live.

Viktiga händelser
• I februari lanserades ett nytt affärsutvecklingskoncept,
Yggdrasil Dragons, för stöd och samarbete med andra
spelföretag och entreprenörer.
• Yggdrasil Gaming fick pris som ”Innovator of the Year”
på IGA 2017.
• Under kvartalet har tio nya licensavtal tecknats inklusive William Hill, Marathonbet samt bwin som är
Yggdrasil Gamings första partner i Italien.
• Tre nya spel lanserades under kvartalet; Beauty &
the Beast, Alchymedes and Chibeasties 2.
• Den nya slotsmotor Fusion Realms™ presenterades vid
ICE-mässan där Yggdrasil Gaming deltog framgångsrikt.
Slotsmotorn möjliggör olika kombinationer av hjul och
funktioner i ett spel för en mer fängslande spelupplevelse och kommer lanseras under andra halvåret 2017.

EBITDA uppgår för första kvartalet till 13,3 Mkr (7,9).
EBITDA-marginalen uppgick till 40 procent (56). De ökade
rörelsekostnaderna förklaras främst av ökning av antalet
anställda i bolaget under 2016 samt högre marknadsföringskostnader, till följd av ett större event under första
kvartalet.
Under första kvartalet har utvecklingskostnader för programvara, aktiverats i balansräkningen till ett värde om
3,6 Mkr (1,8).

Spelutveckling - Yggdrasil Gaming
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Prestationsbaserad Marknadsföring – Game Lounge
Cherry bedriver prestationsbaserad marknadsföring genom
sin investering i Game Lounge. Bolaget är ett av de snabbast växande europeiska bolagen inom prestationsbaserad
marknadsföring och skapande av kundkontakter (leads) på
internet. Game Lounge erbjudande riktar sig till nätspelsoperatörer. Genom att knyta till sig onlinespelare via olika
produkter och tjänster dirigeras till ett flertal B2B-kunder,
det vill säga nätspelsoperatörer som Betsson, Unibet,
ComeOn! med flera. Bolaget jobbar primärt med en affärsmodell som är baserad på intäktsdelning med speloperatörerna där de via organisk trafik genererar högkvalitativa
kunder till sina operatörer. Game Lounge jobbar med att
bygga starka varumärken för sina siter och investerar
mycket i marknadsföring, innehåll på spelsiterna och sökmotoroptimering (SEO) för värdefulla sökord. Bolaget är
idag verksamt på nio marknader. Cherrys ägarandel i bolaget uppgår till 51 procent med en option att förvärva ytterligare 49 procent efter 2017. Övriga ägare utgörs av ledande befattningshavare inom Game Lounge.

Första kvartalet 2017
Under första kvartalet ökade intäkterna med 201 procent
till 29,7 Mkr (9,9), varav 5,6 Mkr (1,3) var interna intäkter
från Cherry, där även Game Lounges del av intäkterna från
white label-siterna SveaCasino.com och SuomiAutomaatti.
com ingår. EBITDA ökade med 222 procent och uppgick till
14,5 Mkr (4,5), vilket motsvarar en marginal om 49 procent
(46). EBIT uppgick för första kvartalet till 12,9 Mkr (3,6).
Game Lounge fortsatte sina satsningar på att bygga starka
varumärken, förstärka SEO och expandera till nya marknader. Fortsatta investeringar i vidareutveckling av
produkter skedde, som mottagits väl av spelarna. Effekterna av lanseringen av affiliate-siter i Japan påverkade
inte intäkterna under första kvartalet.
Nya deponerande kunder (NDCs) ökade med 73 procent till
8 846 (5 107), jämfört med första kvartalet 2016.
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Viktiga händelser
•
Game Lounge fick utmärkelsen ”Affiliate of the Year”
vid Malta iGaming Awards.

Prestationsbaserad marknadsföring Game Lounge
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Intäkter

Q1 2017

Q4 2016

Q3 2016

Q2 2016

Q1 2016

Q4 2105

Q3 2015

Q2 2015

Q1 2015

0

EBITDA

Spelteknologi – XCaliber
Cherry utvecklar spelteknologi genom sin investering i
XCaliber. XCaliber är ett B2B-teknikbolag som erbjuder
innovativa produkter och tjänster till nätspelsoperatörer,
samarbetspartners och andra inom spelindustrin. Kunderna
får tillgång till en marknadsledande spelplattform och flera
innovativa verktyg, uppföljningssystem samt en integrerad
betalningslösning. Bolaget har sitt huvudkontor på Malta
och ett utvecklingsteam i Polen. Cherrys affärsområde
ComeOn! är idag bolagets största kund, vilket ger nya kunder trygghet att produkterna och tjänsterna från XCaliber
ligger i teknologins framkant samt kan hantera höga transaktionsvolymer. Verksamheten startade i slutet av november 2016, som en avknoppning från ComeOn! och särredovisas från första kvartalet 2017 som ett eget affärsområde.

Första kvartalet 2017
Under det första kvartalet 2017 redovisade XCaliber
intäkter om 8,8 Mkr, varav 8,8 Mkr var interna intäkter
från ComeOn!. EBITDA uppgick till -1,4 Mkr och avser
främst uppstartskostnader för verksamheten. EBIT uppgick
till – 1,5 Mkr.
Viktiga händelser
•
I april, efter kvartalets utgång, tecknade XCaliber avtal med sin första externa kund. XCaliber kommer
förse den svenska Fantasy Sports-plattformen FSport
med affiliatesystemet Omarsys, för prestationsbaserad
digital marknadsföring, under en avtalsperiod på tre
år.
•
XCaliber deltog som utställare vid LAC (London Affiliate Conference) där nya dashboards och rapporter visades för allmänheten.

Restaurangcasino – Cherry Spelglädje
Cherry bedriver restaurangcasino-verksamhet genom sin investering i Cherry Spelglädje. Cherry Spelglädje bedriver
traditionellt casinospel (Black Jack och Roulette) på cirka
260 svenska restauranger, nattklubbar och hotell genom
bolaget Cherry Spelglädje. I tillägg erbjuds även eventcasino till företag och privatpersoner.
Första kvartalet 2017
Under första kvartalet uppgick intäkterna till 37,0 Mkr
(38,8). Minskningen av intäkterna förklaras främst av kalenderavvikelser. Cherry Spelglädje AB fortsätter att ta
marknadsandelar på en minskande marknad.

arbetsgivaravgifter bedöms få en negativ påverkan på antalet arbetstillfällen, främst på mindre orter. Samtidigt är
den förslagna höjda spelinsatsen gynnsam för större städer
och Cherry Spelglädje som helhet. Cherry Spelglädje avser
att genom remissvar försöka påvisa att den negativa påverkan som förslaget skulle ha för arbetstillfällen skulle kunna
motverkas genom en ytterligare höjning av den maximala
spelinsatsen.

EBITDA uppgick till 3,5 Mkr (4,5) och EBIT uppgick till
2,5 Mkr (3,7). Minskningen förklaras främst av ökade personalkostnader till följd av höjda arbetsgivaravgifter för
medarbetare under 26 år. Detta har en negativ påverkan
på hela restaurang- och casinomarknaden.
Den 31 mars 2017 presenterades Spelutredningens förslag
på reglering av den svenska spelmarknaden, som är ute på
remiss till augusti 2017. Detta förslag skulle medföra en
ökad skattesats per spelbord som i kombination med höjda
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Viktiga händelser
•

I januari tecknade Cherry Spelglädje ett ramavtal med
O’Learys för de kommande två åren. Cherry
bedriver idag spel på 17 av O’Learys restauranger i
Sverige. Ramavtalet omfattar samtliga av O’Learys
franchisetagare som önskar ingå avtal om att bedriva
restaurangcasino.

•

I januari förlängde Cherry Spelglädje avtalet med
Harrys Pubar AB ytterligare tre år. Cherry bedriver
idag spel på 33 av Harrys 37 restauranger. Avtalet ger
Cherry ensamrätt att bedriva spel på alla befintliga
och tillkommande restauranger inom Harrys-koncernen. Harrys har idag 37 restauranger runt om i landet,
varav de flesta drivs på franchisebasis, och har ambitionen att växa ytterligare.

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

Första kvartalet 2017
Intäkterna inom Utvecklingsprojekt uppgick till 0,0 (0,0)
Mkr och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,8 Mkr
(-1,0), avseende kostnader för noteringen på Nasdaq Stockholm samt förvärvet av ComeOn.
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Förvärv
ComeOn!
Cherry AB (publ) träffade den 2 maj 2016 en överenskommelse om att förvärva 49 procent av aktierna i ComeOn
Malta Ltd med en option på resterande 51 procent.
ComeOn konsolideras i sin helhet från 1 oktober 2016.
Köpeskilling
Den totala köpeskillingen baseras på en multipel om 10
gånger justerat rörelseresultat (EBIT) för helåret 2016 för
ComeOn.
Förvärvet av aktierna i ComeOn har finansierats genom en
kombination av nyemitterade aktier och kontanta medel.
Köpeskillingen i steg ett erlades till 50,4 procent via nyemitterade aktier av serie B i Cherry AB (publ) och till 49,6
procent med kontanta medel.
De kontanta delarna har säkerställts genom ett obligationslån om 50 miljoner euro, inom en ram om totalt 200 miljoner euro, med förfall 11 juli 2020.
Obligationslånet noterades på Nasdaq Stockholm under
september 2016. Efter balansdagen har ytterligare 134,5
MEUR säkerställts. Obligations-emissionen avses genomföras i samband med slutförandet av förvärvet av resterande
51 procent av aktierna i ComeOn, vilket förväntas ske maj
2017.
Cherry avser att erlägga slutlig köpeskilling för de resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd med en
kombination av nyemitterade aktier (40 procent) och kontanta medel (60 procent). Kursen för de nyemitterade aktierna har beräknats till 244,02 kr/aktie. Utspädningen beräknas till 19,4 procent av aktierna och 12,7 procent av
rösterna.
Per balansdagen 31 mars 2017 återstår att slutreglera steg
två av köpeskillingen samt övertagen nettoskuld, vilka i sin
helhet är estimerade bland övriga kortfristiga skulder i balansräkningen och uppgår till totalt 2 226 Mkr.

Cherrys transaktionskostnader för ComeOn-förvärvet belastade första kvartalet 2017 med 0 Mkr (0). För 2016
belastade transaktionskostnader årets resultat med cirka 8
Mkr. Därutöver tillkom uppläggnings- och rådgivningsavgifter för obligationen om EUR 1 miljon för det första
obligationslånet, vilka kostnadsförs över obligationens löptid.
Förvärvet av de 100 procent av aktierna i ComeOn har haft
följande effekt på Cherrys tillgångar och skulder:
Be dömd köpe skilling pe r 1 okt 2 0 16 (Mkr)
Likvida medel och egetkapital- instrument
Villkorad tilläggsköpeskilling
Be dömd köpe skilling a tt e rlä gga
Verkligt värde aktieinnehav i ComeOn före 1 oktober
Be dömd re dovisningsmä ssig köpe skilling

2 583
43
2 626
510
3 13 6

Re dovisa de ide ntifie rba ra förvä rva de
tillgå nga r oc h öve rta gna skulde r
Mkr
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Uppskjuten skatt
Lån
Kortfristiga skulder
Identifierade nettotillgångar
Goodwill
Tota l
Förvärvsbalanserna är inte finala.

V e rkligt vä rde
543
6
138
130
- 28
0
- 167
622
2 514
3 13 6

Goodwill avser bl.a. humankapital, synergieffekter, geografisk expansion samt stordriftsfördelar och bedöms inte
vara skattemässigt avdragsgill.
Fullständiga upplysningar avseende ComeOn förvärvet
återfinns i årsredovisningen 2016.
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Övrig information
Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till
årsredovisningen för 2016 samt det offentliggjorda obligationsprospekt som finns på bolagets hemsida
www.cherry.se.

Personal och organisation
Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till
heltidstjänster) inom koncernen under första kvartalet
uppgick till 622 (294), var av 358 (144) var män. Vid kvartalets utgång uppgick antalet anställda till 1 130 (820) personer, var av 461 (250) var män. Den markanta ökningen
beror på förvärvet av ComeOn.

Förändringar i koncernledning
Den 21 februari utsågs Anders Holmgren till ordinarie VD
och koncernchef för Cherry AB, och efterträdde Fredrik
Burvall. Christine Rankin tillträdde som ny CFO den 1 april
2017. Den 1 april anlitades också Carolina Haglund Strömlid som ansvarig för Investor Relations & Communications.
Styrelsen i Cherry AB beslutade att genomföra en strukturell förändring i koncernens ledningsgrupp som därefter
består av VD Anders Holmgren, CFO Christine Rankin,
Ansvarig för affärsutveckling och partnerskap Morten Klein
samt Head of Investor Relations & Communications
Carolina Haglund Strömlid.

Köpeskillingen för aktierna i Almor Holding ska enligt överenskommelse utgöras av (i) 1 219 889,50 Euro som ska
erläggas kontant samt (ii) nyemitterade aktier av serie B i
Cherry AB (publ) vars värde skall motsvara cirka
11 717 891,50 kronor, vilket är baserat på en överenskommen, av Minoritetsägaren och Cherry AB (publ), fastställd
aktiekurs om 307 kronor. Apportemissionen i Cherry AB
(publ) behöver beslutas av aktieägarna på bolagsstämman
den 16 maj. Priset är baserat på en multipel av 5 gånger
justerat rörelseresultat enligt avtal. Cherry har genom en
köpoption, rätt att förvärva resterande delen av Almor
inom en tidsperiod på cirka tre år. Köpoptionerna för framtida förvärv av ytterligare aktier baseras på en multipel av
5 gånger rörelseresultat.

Emission av säkerställda obligationer
Den 24 april, efter kvartalets utgång, emitterade Cherry
AB ytterligare säkerställda obligationer om nominellt 134,5
miljoner euro i enighet med pressmeddelandet den 12
december 2016. Likviden är avsedd att finansiera förvärvet
av resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd.
Obligationerna emitterades under det existerande
obligationslånet (ISIN SE0008321616) med förfall den 11
juli 2020. Det totala obligationsåtagandet uppgår till 135
miljoner euro, som emitterats till en kurs om 104,5 procent av nominellt belopp, motsvarande en årlig kupong om
7,58 procent.

Utdelning
Styrelsen förslår årsstämman att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret 2016. Anledningen härtill är att förvärvet av ComeOn och obligationer som emitterats för att
finansiera förvärvet. Bolagets uttalade utdelningspolicy om
minst 50 procent av nettovinsten ändras inte i och med
detta utan ligger fast.

Årsstämma
Årsstämma i Cherry AB (publ) kommer att hållas tisdagen
den 16 maj 2017 i Stockholm i Advokatfirman Delphis lokaler, Mäster Samuelsgatan 17, våning 7, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 9.30. Aktieägare som önskar
deltaga vid stämman ska:
• dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken
per onsdagen den 10 maj kl. 17.00,
• dels anmäla sitt deltagande senast den 10 maj, via epost: ebba.ahlgren@cherry.se eller per telefon
08-514 969 55.

Förvärv av ytterligare 7,5% av aktierna i Almor
Den 12 april 2017 påkallade Cherry optionen att förvärva
ytterligare 7,5 procent av aktierna i det maltabaserade
bolaget Almor Holding Limited, som driver onlinecasino
och sportsbook mot de tysktalande marknaderna och vissa
andra europeiska marknader. Cherry förvärvade 75 procent
av aktierna i Almor under 2015, och när förvärvet av ytterligare 7,5 procent av aktierna är slutfört uppgår Cherrys
ägarandel till 82,5 procent.

Notering på Nasdaq Stockholm
Förberedelserna inför en planerad notering på Nasdaq
Stockholm under första halvåret 2017 fortlöpte enligt plan
under kvartalet.

Framtidsutsikter
Affärsområdet Nätspel bedöms växa snabbare än nätspelsmarknaden. H2 Gambling Capital bedömer att den europeiska spelmarknaden på nätet kommer växa med i genomsnitt 8 procent per år under perioden 2016-2022. Nätspel
omgärdas av hård konkurrens och regelverk, som snabbt
kan ändras i de olika europeiska länderna. Cherrys bedömning är att marknaderna för spelutvecklare inom onlinecasino och för prestationsbaserad marknadsföring växer i
takt med nätspelsmarknaden i stort.
Den legala situationen för spel över internet ändras löpande på olika geografiska marknader. Det råder ett fortsatt tryck på länderna inom EU att anpassa den inhemska
lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, med fri rörlighet för
varor och tjänster. Flera länder har aviserat att man arbetar med ny lagstiftning som skall vara förenlig med EU:s
krav och regleringstrenden på den europeiska marknaden
är tydlig.
Marknadstillväxten för restaurangcasino är svagt negativ
och det förekommer viss lokal konkurrens.
I samband med förvärvet av ComeOn, har Cherry lämnat en
prognos för 2017 där bolaget förväntar sig intäkter om mellan 2 600 och 2 700 Mkr med en EBITDA om 550 till 600
Mkr, som kvarstår.
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Säsongsvariationer
Verksamheten präglas inte av några väsentliga säsongsvariationer.

Transaktioner med närstående
Inga väsentliga förändringar har skett för koncernen eller
moderbolaget vad gäller transaktioner med närstående
jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen för
2016, not 5 respektive not 7.

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Cherry AB har ställt säkerhet för det av Cherry emitterade
obligationslånet avseende förvärvet av Come On Malta Ltd,
primärt i form av aktier i Cherrys dotterbolag, enligt vad
som närmare framgår av villkoren för obligationen.

Redovisningsprinciper
Cherry tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med “International Financial Reporting Standards”
(IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler
för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering.
Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande poster redovisas transaktioner och
händelser, vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med tidigare perioder, till exempel:
•
•
•

Omvärdering av tidigare innehav vid förvärv
Väsentliga nedskrivningar
Övriga väsentliga poster av jämförelsestörande karaktär

I den här delårsrapporten hänvisas till nyckeltal som
Cherry och andra använder vid utvärderingen av Cherrys
resultat vilka inte uttryckligen är definierade i IFRS. Dessa
mått förser ledningen och investerare med betydelsefull
information för att analysera trender i bolagets affärsverksamhet. Dessa icke-IFRS mått är tänkta att komplettera,
inte ersätta, finansiella mått som presenteras i enlighet
med IFRS. Se under Definitioner av nyckeltal på s. 21 för
mer information om mått som Cherry tillämpar.
Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen
förutom de undantag som framgår av RFR 2, Redovisning
för juridiska personer. Information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av sidorna 38-43 i
Årsredovisningen för 2016, som publicerades 24 april 2017
och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cherry.se.

Delårsrapporten omfattar sidorna 1–18 och sidorna 1–13 utgör således en integrerad del av denna finansiella rapport.

Finansiell kalender 2017/2018
•
•
•
•

Årsstämma, tisdagen den 16 maj 2017 i Stockholm.
Delårsrapport januari – juni 2017, torsdagen den 24
augusti 2017
Delårsrapport januari – september 2017, onsdagen den
8 november 2017
Bokslutskommuniké 2017, onsdagen den 21 februari
2018

Övrigt
Samtliga belopp i denna rapport är angivna i miljontals
svenska kronor om inte annat ges. Siffror inom parentes
avser motsvarande period föregående år, om inte annat
anges. Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har
avrundats var för sig. Mindre avrundningsdifferenser kan
därför förekomma i summeringar.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Cherry AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2017, kl. 08.30 CET.

Stockholm den 10 maj 2017
Anders Holmgren
VD Cherry AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Holmgren, VD
Telefon +46 (0)708 607 534
anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO
Telefon +46 (0)76 539 94 92
christine.rankin@cherry.se
Carolina Haglund Strömlid, Head of IR &
Communications
Telefon +46 (0)708 807 173
carolina.stromlid@cherry.se
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Granskningsrapport
Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad
i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Cherry AB
(publ) per 31 mars och den tremånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. 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 ISA och god revisionssed i övrigt
har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 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.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt
för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 10 maj 2017
PricewaterhouseCoopers

Aleksander Lyckow

Magnus Brändström

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor
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Koncernens rapport över totalresultat
Koncernens resultaträkning (Mkr)

Q1 2017

Q1 2016

helår 2016

Intäkter

541

177

1102

Summa rörelsens intäkter

541

177

1102

Aktiverat arbete för egen räkning

4

2

8

-134

-68

-330

Bruttoresultat

412

111

781

Marknadsföringskostnader

-211

-34

-313

Personalkostnader

-81

-42

-211

Övriga kostnader

-36

-10

-82

Rörelseresultat (EBITDA)

83

26

174

Avskrivningar/nedskrivningar

-31

-8

-59

Justerat rörelseresultat (EBIT)

52

17

115

0

0

510

Rörelseresultat (EBIT)

52

17

626

Finansiella poster

-12

2

24

Resultat före skatt

40

19

649

Kostnad sålda tjänster

Jämförelsestörande poster *

Skatt

-4

-2

-14

Resultat efter skatt

36

17

635

21

12

609

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

15

6

26

Resultat efter skatt

36

17

635

Vinst per aktie före utspädning (kr)

1,21

0,81

39,30

Vinst per aktie efter utspädning (kr)

1,19

0,80

38,99

Totalresultat (Mkr)

Q1 2017

Q1 2016

helår 2016

Periodens resultat

36

17

635

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet

-6

0

1

Summa totalresultat för perioden

30

17

637

* Avser omvärdering av initialt aktieinnehav i ComeOn
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Koncernens balansräkning
Koncernens balansräkning (Mkr)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

2017-03-31

2016-12-31

3 233

3 263

22

21

1

1

Kortfristiga fordringar

370

341

Likvida medel

313

306

3 939

3 932

Eget kapital

824

988

Långfristiga räntebärande skulder

445

457

Uppskjutna skatteskulder

28

29

Kortfristiga räntebärande skulder

25

13

Övriga kortfristiga skulder

2 616

2 445

Summa eget kapital och skulder

3 939

3 932

Summa tillgångar
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Koncernens rapport över kassaflöde
Koncernens kassaflödesanalys (Mkr)

Jan-Mar 2017

Jan-Mar 2016

Jan-Dec 2016

Resultat efter finansiella poster

40

19

649

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

32

6

-473

Betald skatt

-6

-1

9

före förändringar av rörelsekapital

66

25

185

Förändringar i rörelsekapital

-51

15

-21

Kassaflöde från den löpande verksamheten

15

40

164

Investeringar i anläggningstillgångar

-10

-14

-61

0

0

-273

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investering i dotterbolag/Intressebolag
Förändring långfristiga fordringar

0

0

0

-10

-14

-334

Nyemission teckningsoptioner

2

0

1

Utdelning

0

0

-19

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förändring långfristiga skulder

0

0

468

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2

0

450

Förändring av likvida medel

6

26

281

306

24

24

0

0

2

Likvida medel vid periodens slut *

312

50

306

* Likvida medel

313

62

306

-1

-11

0

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser likvida medel

Checkkredit
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Förändringar i koncernens eget kapital (Mkr)

Jan-Mar 2017

Jan-Mar 2016

Jan-Dec 2016

988

157

157

Nyemission

0

44

417

Transaktioner med innehav utan
bestämmande inflytande

2

0

1

-195

0

-205

0

0

-19

30

17

637

824

219

988

753

170

935

71

49

52

824

219

988

Ingående balans

Omvärdering skuld avseende innehav utan
bestämmande inflytande
Utdelning
Totalresultat
Eget kapital vid periodens slut
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse
Totalt eget kapital
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Sammandrag av moderbolagets resultaträkning
Moderbolagets resultaträkning (tkr)

Q1 2017

helår 2016

946

2 902

Övriga externa kostnader

-2 308

-8 331

Personalkostnader

-2 607

-8 101

-20

-93

Rörelseresultat

-3 990

-13 623

Finansiella poster

-11 081

13 867

-15 071

244

0

-165

-15 071

79

Intäkter

Avskrivningar

Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt

Sammandrag av moderbolagets balansräkning
Moderbolagets balansräkning (tkr)

2017-03-31

2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

26

35

Materiella anläggningstillgångar

70

63

3 043 406

2 848 079

246 322

245 699

Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

Eget kapital
Avsättningar

4 339

2 986

11 530

25 892

3 305 692

3 122 754

563 131

578 201

100

100

Långfristiga räntebärande skulder

445 013

457 049

Kortfristiga räntebärande skulder

23 422

11 727

2 274 026

2 075 676

3 305 692

3 122 753

Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Koncernen per affärsområde
Koncernen per segment / affärsområde (Mkr)

Q1 2017

Q1 2016

helår 2016

453,2

118,8

830,5

29,7

9,9

57,0

Intäkter
Nätspel - ComeOn!
Prestationsbaserad marknadsföring - Game Lounge
Eliminering, Game Lounge-intäkter från Cherry

-5,6

-1,3

-10,2

Restaurangcasino - Cherry Spelglädje

37,0

38,8

156,9

Spelutveckling - Yggdrasil Gaming

33,3

14,2

86,9

Eliminering, Yggdrasil-intäkter från Cherry

-6,2

-3,0

-18,8

8,8

-

-

Spelteknologi - XCaliber *
Eliminering, XCaliber-intäkter från Cherry *

-8,8

-

-

541,4

177,3

1102,4

Nätspel - ComeOn!

56,8

12,0

120,2

Prestationsbaserad marknadsföring - Game Lounge

14,5

4,5

19,0

3,5

4,5

16,7

Spelutveckling - Yggdrasil Gaming

13,3

7,9

40,1

Spelteknologi - XCaliber *

-1,4

-

-

Utvecklingsprojekt

-0,8

-1,0

-10,2

Koncernen
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Restaurangcasino - Cherry Spelglädje

Koncerngemensamt

-2,7

-2,2

-11,2

83,2

25,6

174,5

Nätspel - ComeOn!

30,7

7,9

81,4

Prestationsbaserad marknadsföring - Game Lounge

12,9

3,6

14,4

2,5

3,7

13,4

Spelutveckling - Yggdrasil Gaming

10,7

5,5

27,4

Spelteknologi - XCaliber *

-1,5

-

-

Utvecklingsprojekt

-0,8

-1,0

-10,2

Koncerngemensamt

-2,7

-2,2

-11,3

Koncernen

51,8

17,4

115,2

Finansiella poster

-12,1

1,8

23,6

Resultat före skatt

39,7

19,3

649,2

Koncernen
Justerat rörelseresultat (EBIT)

Restaurangcasino - Cherry Spelglädje

Segmentstillgångar och -skulder följs inte löpande och rapporteras därför ej i ovan sammanställning, inga väsentliga
förändringar har skett i segmentstillgångar eller skulder, undantaget påverkan från förvärvet av ComeOn.
* Spelteknologi - XCaliber utgjorde tidigare en integrerad del av affärsområdet Nätspel - ComeOn! varför resultat för
tidigare jämförelseperioder ej kan presenteras.
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Nyckeltal
Koncernen
Belopp i Mkr om ej annat anges.
Koncernens nyckeltal

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

Summa rörelsens intäkter

541

177

1 102

Likvida medel (mkr)

313

62

306

17 261

14 297

17 261

Finansiella mått enligt IFRS:

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

17 261

14 277

15 508

Vinst per aktie före utspädning

1,21

0,81

39,30

Vinst per aktie efter utspädning

1,19

0,80

38,99

Rörelsemarginal (EBITDA, procent)

15,4

14,5

16,1

Rörelsemarginal (EBIT, procent) *

9,6

9,8

10,4

Alternativa nyckeltal:

Räntabilitet på eget kapital, rullande 12 månader (procent) **
Kassaflöde per aktie, löpande verksamhet (kronor)
Eget kapital per aktie (kronor)

134

18

116

0,84

2,78

10,59

43,65

11,90

54,19

Soliditet (procent)

21

56

25

Kassalikviditet (procent)

26

99

26

9,7

13,6

333,2

622

294

405

1 130

820

1 140

Investeringar i anläggningstillgångar (Mkr)
Medeltal antal anställda (årsarbetare)
Antal anställda personer vid periodens slut
Antal registrerade aktieägare

6 158

3 796

5 628

321,00

120,50

251,50

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

256

252

263

Börskurs vid periodens slut (kronor)

* Nyckeltalet är justerat för omvärdering av köpeskillingen för ComeOn.

Restaurangcasino
Restaurangcasino
Antal restaurangcasinon där Cherry har spel

Nätspel
Nätspel

Q1 2017

Q4 2016

Q3 2016

Q2 2016

Q1 2016

3 498 921

3 181 799

1 383 253

1 277 760

1 177 103

Antal nya kunder under perioden

317 122

1 798 546

105 493

100 657

104 340

Antal aktiva kunder

345 904

310 706

88 752

79 049

79 378

Deponerat belopp under perioden (mkr)

1 359,3

1 279,6

371,4

328,1

308,6

Antal registrerade kunder vid periodens slut

Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senast tre månaderna.
Från och med Q4 2016 inkluderar siffrorna ComeOns kunder. Vid utgången av Q4 2016 hade ComeOn 1 674 045 registrerade kunder, varav
206 673 var aktiva, och under Q4 2016 registrerades 152 097 nya kunder. Deponerat belopp för ComeOn under Q4 2016 uppgick till 825,3
mkr.
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Finansiella definitioner och alternativa nyckeltal
INTÄKTER: Spelintäkterna redovisas netto efter avdrag för
spelarnas vinster, bonus och lojalitetsprogram. För intäkter
avseende lotterier redovisar Cherry sin andel som intäkt.

beslutad aktieutdelning. Det är ett mått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella ställning och betalningsförmåga på kort sikt.

DRIFTSKOSTNADER I SPELVERKSAMHETEN: Driftskostnader i
spelverksamheten avser direkta kostnader såsom spelandelar
till spelplatser, spelskatter och tillstånd, materialinköp, samt
inköpta tjänster direkt relaterade till spelverksamheten.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD (GGR): Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till
finansiella kostnader.

GENOMSNITTLIGT EGET KAPITAL: Eget kapital vid räkenskapsårets ingång plus eget kapital vid räkenskapsårets utgång
dividerat med två.
RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL: 12 månaders rullande Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare. Det är ett avkastningsmått som används
av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering
av bolagets förmåga att förränta det kapital som dess aktieägare ställt till förfogande.
VINSTMARGINAL: Resultat efter finansiella poster i förhållande
till periodens intäkter.
RÖRELSEMARGINAL: Rörelseresultat i förhållande till periodens
intäkter. Det är ett lönsamhetsmått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets lönsamhet.
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA): Resultat
före skatt, finansiella poster, avskrivningar och nedskrivningar. Det är ett lönsamhetsmått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets lönsamhet.
RÖRELSERESULTAT (EBIT): Resultat före skatt och finansiella
poster. Det är ett lönsamhetsmått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets lönsamhet.
JUSTERAT RÖRELSERESULTAT (EBIT): Resultat före skatt och
finansiella poster, justerat för jämförelsestörande poster.
SOLIDITET: Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen vid periodens slut. Det är ett mått som används
av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering
av bolagets betalningsförmåga på lång och kort sikt samt kapitalstrukturen i bolaget.

ANTAL ANSTÄLLDA PERSONER: Antalet anställda personer vid
senaste månadens löneutbetalningstillfälle
MEDELTAL ANTAL ANSTÄLLDA: Antalet anställda omräknat till
heltidstjänster (årsarbetare).
GENOMSNITTLIGT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER: Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.
RESULTATPER AKTIE: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING: Årets resultat dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under
året justerat för tillkommande antal aktier vid konvertering
samt optioner med utspädningseffekt.
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET, PER AKTIE: Kassaflödet från den löpande verksamhet i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. Det är ett
mått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella utveckling och förmåga att generera ett positivt kassaflöde.
EGET KAPITAL PER AKTIE: Eget kapital i förhållande till antal
aktier vid periodens slut. Det är ett mått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella ställning.
UTDELNING PER AKTIE: Genomförd/föreslagen utdelning.
AKTIEKURS: Senast betalt vid periodens sista aktietransaktion.
ANTAL (REGISTRERADE) AKTIEÄGARE: Antal Euroclear- och förvaltarregistrerade aktieägare enligt den av Euroclear förda
aktieägarförteckningen/aktieboken
ORGANISK TILLVÄXT: Tillväxt justerad för de förvärv eller
avyttringar som genomförts under perioden. Det är ett mått
som används av investerare, analytiker och bolagets ledning
för utvärdering av bolagets tillväxt.
SPELÖVERSKOTT: Spelinsatser minus spelvinster.

KASSALIKVIDITET: Omsättningstillgångar exklusive varulager i
relation till kortfristiga skulder inklusive föreslagen men ej

Cherry i korthet
Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde
genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden med respektive bolag, Nätspel via ComeOn!, Prestationsbaserad
Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 6 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på
AktieTorget.

Cherry AB (publ)
Org. nr. 556210-9909, Säte: Stockholm
Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm
Tel: +46 8 514 969 40, www.cherry.se

21

