Bokslutskommuniké
1 januari – 31 december 2008
Cherryföretagen AB (publ)
Stockholm den 25 februari 2009

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 förra
året.

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

1

Highlights
Helåret 2008;
•

Koncernens omsättning uppgick till 228,2 (239,8) mkr. Intäktsminskningen förklaras främst av avvecklingen
av det landbaserade spelet i Danmark samt påverkan av konjunkturnedgången inom Maritimt spel Norden
samt Restaurangcasino. Maritimt Spel Medelhavet visar fortfarande på god tillväxt till följd av antalet
utökade fartyg samt ökat spel. Cherry´s utvecklingsprojekt går enligt plan.

•

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 13,7 (17,4) mkr och minskningen beror främst på förlust i den
landbaserade verksamheten i Danmark (-3,1 mkr) samt Cherrys satsning på utvecklingsprojekt (-3,9 mkr).
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,4 (6,1) mkr.

•

Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,5 (5,8) mkr och resultat efter skatt uppgick till 0,4 (4,5) mkr
motsvarande -0,24 (0,81) kr per aktie efter minoritetsintresse.

Fjärde kvartalet;
•

Koncernens omsättning uppgick till 58,3 (63,1) mkr. Intäktsminskningen förklaras främst av avvecklingen av
det olönsamma landbaserade spelet i Danmark samtidigt som konjunkturnedgången påverkat både
Restaurangcasino och Maritimt Spel i Norden. Maritimt Spel Medelhavet visar fortfarande på god tillväxt till
följd av antalet utökade fartyg.

•

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 5,8 (4,4) mkr vilket motsvarar ökning på 33,2 procent. Resultat för
fjärde kvartalet är belastat med kostnader för avvecklingen av landbaserat spel i Danmark med 0,8 mkr
samt av kostnader för omstrukturering inom den Nordiska Maritima verksamheten (0,4 mkr).
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,1 (1,1) mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,4 (1,4)
mkr och resultat efter skatt uppgick till 0,5 (0,9) mkr.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet;
•

Cherry har gjort en översyn av organisationen inom Cherry Maritime Gaming AB till följd av den vikande
konjunkturen. Effektiviseringar är genomförda men kommer få fullt genomslag först under andra halvan av
2009.

•

Cherry lanserade 1 december Bingo via sin spelsajt PlayCherry.com som nu erbjuder Casino- Pokerspel och
Sportsbetting samt Bingo. PlayCherry.com har under fjärde kvartalet utökat marknadsföringen via TV.

•

Cherry tecknade fyra nya casinoavtal med profilställena Village, Rose (fd Berzelie Bar), Metro och Snaps.

•

Cherry presenterade och lämnade sin syn på den framtida spelregleringen till spelutredningens
representanter.

Viktiga händelser efter rapport perioden;
•

Cherry förvärvade 100% av aktierna i Astral Marine Services Ltd i England 19 februari 2009. Genom
förvärvet blir Cherry marknadsledande aktör inom Maritimt Spel i Engelska kanalen/Irländska sjön vilket
ger Cherry möjlighet att skapa ytterligare tillväxt i Europa.
Astral har bedrivit maritimt spel i Engelska kanalen och Irländska sjön sedan 1998. Astral levererar sedan
många år spel till P&O Ferries som transporterar cirka 10 miljoner passagerare per år. P&O Ferries har 14
fartyg med spel ombord vilka trafikerar linjerna Dover-Calais, Hull- Zeebrugge, Hull - Rotterdam,
Portsmouth –Bilbao, Larne – Troon, Larne - Cairnryan och Liverpool – Dublin.
Omsättningen för 2009 uppskattas till cirka 60 miljoner kronor och förväntas ha en positiv resultat
påverkan för innevarande år. Förvärvet betalas kontant med en del vid förvärvstillfället och resterande del
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årsvis genom en resultat baserad tilläggsköpeskilling under de kommande fyra åren.
De två tidigare ägarna kommer att vara kvar inom bolaget minst fyra respektive två år och verka som VD
respektive säljchef. Båda har lång erfarenhet och kunskap om den engelska, maritima spelmarknaden.
Förvärvet kompletterar Cherry´s övriga Maritima spelverksamheter i Nordsjön/Östersjön och Medelhavet.
Med förvärvet av Astral bedriver Cherry spel ombord (automater och bordsspel) på 67 fartyg, varav 40 i
Nordsjön/Östersjön, 13 i Medelhavet och 14 i Engelska kanalen/Irländska sjön och är marknadsledande
aktör i Europa. Företagets målsättning är att med professionell personal och modern utrustning erbjuda
spelglädje för passagerare på fartyg och kryssningsfartyg.

Kommentarer från Gunnar Lind, Verkställande Direktör
Då kan vi konstatera att ytterliggare ett kvartal och ett år kan läggas till handlingarna. En period som naturligtvis
handlat mycket kring finanskriser och lågkonjunktur. Vi kan konstatera att Cherry har en god soliditet vilket vi
bedömer kan gynna oss när nya möjligheter dyker upp.
Även Cherry märker till viss del av lågkonjunkturen genom att omsättningen minskar något jämfört med
motsvarande period förra året. Restaurangcasino minskar sin omsättning, men genom stort fokus på kostnader,
stängning av olönsamma spelplatser, ökad snitt omsättning per pass och utveckling genom 11 boxar layout på Black
Jack samt införande av kortterminaler förbättrar verksamheten lönsamheten. Konkurrensen på den svenska
spelmarknaden är fortfarande en utmaning, styrd av ett regelverk som är föråldrat och i stort behov av
förändringar, vilket vi också försöker få gehör genom ett aktivt påverkansarbete. Cherry har fortsatt sitt arbete
med att ta fram argument och fakta för att visa på det orimliga med ett spelmonopol som helt är inriktat på
vinstmaximering och på de negativa konsekvenser synsättet får ur ett folkhälsoperspektiv. Spelutredningen, som
presenterades i mitten av december, visar tyvärr på en fortsatt monopolistisk inställning och att staten i huvudsak
även i framtiden är bäst på att operera spel i olika former. Min uppfattning är den direkt motsatta. För att
säkerställa ett säkert spelande krävs privata alternativ, som under ett strikt regelverk, utnyttjandet av den senaste
tekniken och under en mycket stark tillsynsmyndighet säkerställer att spel bedrivs under ordnade former och på
ett, för alla, säkert sätt. Cherry kommer aktivt att fortsätta sitt påverkansarbete i syfte att visa på betydligt
säkrare och bättre alternativ än det som förslås i spelutredningen.
Cherrys maritima verksamheter visar blandade resultat. Maritimt spel i Norden som bedriver spel ombord på fartyg
på Östersjön/Nordsjön, visar på en minskad omsättning, och ett något lägre resultat till följd av den sämre
konjunkturen. Man har som en konsekvens av detta tittat över organisationen vilket resulterat i att ett
rationaliseringsprogram implementerats under fjärde kvartalet.
I maj tog vi beslutet att avveckla landbaserat spel i Danmark till följd av olönsamhet. Vi har för närvarande två
spelplatser kvar i samarbete med Shell samt den nu mera stängda spelhallen i Nörrebro, Köpenhamn. Spelhallen i
Nörrebro är ute till försäljning. Om det inte lyckas med en försäljning under rådande konjunktur kommer hallens
utrustning mm att säljas separat. De två återstående spelhallarna hos Shell kommer att vara avvecklade under
2009. Våra resultat i Danmark belastas, förutom av avvecklingskostnader, förluster inom den landbaserade
verksamheten, även av det rån eller bedrägeri en spelhall utsattes för i början av 2008. Ärendet är lämnat för
rättslig prövning där Cherry bedömer sig ha goda grunder att förvänta sig kompensation av Shell servicestation
enligt gällande avtal. Ärendet förväntas vara avgjort under första halvåret av 2009.
Ett glädjeämne är vår maritima verksamhet i Medelhavet som drivs i vårt delägda bolag Cherry Services Ltd. Vårt
senaste projekt, att installera casinon ombord på Grimaldi Lines två helt nya fartyg, är avslutade och spelet ombord
är nu i full drift. Även om ny verksamhet brukar vara tröga i starten, är de första månadernas resultat glädjande.
Vår satsning i Medelhavet ligger fast, och är prioriterat då vi fortsatt ser en potential att öka vår omsättning och
lönsamhet i området. Under våren kommer även den årliga rederimässan Shippax vilket i år äger rum i Medelhavet.
Vi hoppas att vårt spel koncept leder till nya framtida samarbeten.
Våra utvecklingsprojekt inom koncernen går enligt plan. Koncernen har genom sina utvecklingsprojekt skapat fyra
nya produkter/tjänster under 2007 och 2008. Senast i raden lanserades Bingo som ny produkt på vår spelsajt
PlayCherry.com. Tidigare under Q2/Q3 lanserades 11 boxars spelduk för Black Jack samt Eventcasino lanserades i
februari 2007 och båda dessa produkter/tjänster förväntas öka omsättning och lönsamheten inom Restaurangcasino.
Den 20 februari 2008 lanserades koncernens spelsajt ”PlayCherry.com”. Det är naturligtvis inte lätt att konkurrera
med de stora aktörerna inom nätspel, men man följer, trots konkurrenssituationen, i stort den ursprungliga planen.
Utvecklingsprojekten kostnadsförs löpande och belastar våra resultat. Samtidigt är utvecklingsprojekten en
investering för framtiden och satsningarna ska över tid leda till ökad tillväxt och ökat resultat för Cherry och
samtidigt bidra med spelglädje för våra kunder.
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Andra viktiga händelser under 2008;
•

Marknadsandelen på Restaurangcasino har minskat från 38,5 procent till 37,6 procent under 2008 och
marknadsandelen för den Nordiska Maritima Spelet har ökat från cirka 38 procent till 40 procent under
2008. Marknadsandelen för Maritimt Spel i Medelhavet har ökat från cirka 12 procent till 13 procent under
2009.

•

Huvuddelen av Cherrys spelställen inom Restaurangcasino har under 2008 utrustats med 11 boxars spelduk
för Black Jack mot tidigare 9 boxars spelduk. Cherry som tagit fram layouten för spelduken och fått den
godkänd hos Lotteriinspektionen, förväntar sig ökad omsättning och lönsamhet till följd av det nya
utvecklingsprojektet.

•

Under 2008 påbörjades avvecklingen av landbaserat spel i Danmark.

•

Cherry utsattes av ett rån, alternativt bedrägeri på en spelhall i Danmark under 2008, där både utrustning
förstördes och kontanter stals. Händelsen är polisanmäld och Cherry har krävt ersättning av Shell för de
kostnader Cherry A/S drabbats av i samband med händelsen. Ärendet är lämnat för rättslig prövning där
Cherry bedömer sig ha goda grunder att förvänta sig kompensation av Shell servicestation enligt gällande
avtal. Ärendet förväntas först vara avgjort under första halvåret av 2009.

•

Cherry tecknade under mars 2008 nytt avtal med Grimaldi, Italien, om att bedriva spel ombord på de två
helt nybyggda kryssningsfärjorna M/S Cruise Roma och M/S Cruise Barcelona. Avtalen löper på 5 år med en
ömsedig möjlighet till förlängning om ytterligare 2 år vid avtalstidens utgång. Kryssningsfärjorna, vilka är
byggda för 2.300 passagerare, kommer att trafikera linjen Rom – Barcelona och är en del av den satsning
Grimaldi genomför i Medelhavet, där det skapas ett, för området, nytt koncept avseende kryssningsfärjor.
Som ett exempel kan nämnas kasinoområdet ombord som kommer att ha en yta på över 300 kvadratmeter.

•

Cherry lanserade via helägda dotterbolaget PlayCherry Ltd en ny spelsajt ”PlayCherry.com”, den 20
februari 2008, och breddade därmed sin produktportfölj gentemot rederier, övriga samarbetspartners och
slutkunder. PlayCherry.com erbjuder casino- och pokerspel samt sportsbetting genom ett samarbete med
Entraction Group.

Koncernen
Helåret 2008
Koncernens omsättning uppgick till 228,2 (239,8) mkr. Intäktsminskningen förklaras främst av avvecklingen av det
landbaserade spelet i Danmark samt påverkan av konjunkturnedgången inom Maritimt spel Norden samt
Restaurangcasino. Maritimt Spel i Medelhavet visar fortfarande på god tillväxt till följd av antalet utökade fartyg
och ökat spel. Cherry´s utvecklingsprojekt går enligt plan.
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 13,7 (17,4) mkr och minskningen beror främst på förlust i den landbaserade
verksamheten i Danmark (-3,1 mkr) samt Cherrys offensiva satsning på utvecklingsprojekt (-3,9 mkr).
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,4 (6,1) mkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,5 (5,8) mkr och resultat efter skatt uppgick till 0,4 (4,5) mkr
motsvarande -0,24 (0,81) kr per aktie efter minoritetsintresse. Skatten är förhållandevis hög i förhållande till
koncernens resultat då årets skattemässiga underskott i vårt danska bolag Cherry A/S inte bedöms kunna nyttjas
framåt. Avkastningen på eget kapital var -2 (6) procent och på totalt kapital 2 (8) procent.

Fjärde kvartalet
Cherrys intäkter under fjärde kvartalet 2008 uppgick till 58,3 (63,1) mkr. Maritimt Spel visar en intäktsminskning
med 9,6 procent till 27,4 (30,3) mkr förklarat av avvecklingen av vårt landbaserade spel i Danmark samt
konjunkturnedgången som påverkat vårt Maritima spel i Norden. Vår verksamhet i Medelhavet fortsätter visa god
tillväxt till följd av expansionen i Medelhavet samt vår medvetna strategi att erbjuda våra partners och kunder
modern utrustning med hög service nivå. Restaurangcasino minskade sin omsättning med -7 procent till 30,4 (32,7)
mkr till följd av den något sämre konjunkturen jämfört med Q4 2007. Som en följd av intäktsminskningen har
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Cherry under juni/juli lanserat 11 boxars spelduk för Black Jack (mot tidigare 9) samt även utökat antal spelställen
med kortterminaler.
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 5,8 (4,4) mkr vilket motsvarar ökning på 33,2 procent. Rörelseresultatet
(EBIT) ökade under fjärde kvartalet och uppgick till 2,1 (1,1) mkr.
Ökningen förklaras främst av ett mycket starkt kvartal av Restaurangcasino med ett rörelseresultat (EBIT) på 3,8
(2,8) mkr förklarat av ökad snittomsättning per casinopass, effektivisering i organisationen samt stängning av
olönsamma spelplatser. Maritimt Spel rörelseresultat (EBIT) minskade till 0,5 (1,1) mkr då fjärde kvartalet är
belastat med förluster för avvecklingen av landbaserat spel i Danmark med 0,8 mkr samt kostnader för
omstruktureringen av vår Nordiska Maritima verksamhet 0,4 mkr. Utöver detta fortsätter Cherry att satsa offensivt
på nya utvecklingsprojekt såsom PlayCherry.com samt andra utvecklingsprojekt vilket belastar koncernen med -0,9
mkr under fjärde kvartalet.
Resultatet före skatt uppgick till 2,4 (1,4) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (0,9) mkr vilket motsvarar
0,06 (0,08) kronor per aktie efter minoritetsintresse. Vinstmarginalen uppgick till 4,0 (2,3) procent.

Affärsområden
Cherrys verksamhet är indelad i två affärsområden samt utvecklingsprojekt

•

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

•

Maritimt Spel - spelverksamhet på fartyg i internationell trafik som trafikerar främst i Östersjön/Nordsjön
och Medelhavet, samt landbaserat spel i Danmark. Cherry beslöt under maj att avveckla den landbaserade
spelverksamheten i Danmark under 2008/2009.

•

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

Restaurangcasino
Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på cirka 210 spelplatser i Sverige (Black Jack, Roulette). Cherry
är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med 37,6 procent av de aktiva spelborden vilket gör Cherry till
den största privata aktören på den svenska marknaden. Statistiken är hämtad från Lotteriinspektionen från
december 2008.
Cherry lanserade under juni/juli 2008, 11 boxars spelduk för Black Jack mot tidigare 9. Cherry lanserade i februari
2007 en ny produkt, Eventcasino. Produktlanseringarna är i linje med Cherrys strategi och förväntas vara
omsättnings- och marginalhöjande i avvaktan på en omreglering av den svenska spelmarknaden.

Helåret 2008/Fjärde kvartalet - Restaurangcasino
För Helåret 2008 uppgick intäkterna till 111,3 (121,2) mkr och rörelseresultatet (EBIT) blev 9,1 (8,0) mkr vilket
motsvarar en ökning med 13,8 procent.
För fjärde kvartalet 2008 uppgick intäkterna till 30,4 (32,7) mkr och rörelseresultatet (EBIT) ökade med 37,9
procent till 3,8 (2,8) mkr. Försämringen av omsättningen förklaras främst genom den något sämre konjunkturen
samt stängning av olönsamma spelplatser. Till följd av den minskade omsättningen har Cherry under Q4 ökat antal
kortterminaler samt lanserat 11 boxars speldukar (mot tidigare 9 boxars) för Black Jack under Q2/Q3 2008.
Förbättringen av rörelseresultat är förklarat av ökad snittomsättning per casinopass, effektivisering i organisationen
samt stängning av olönsamma spelplatser.
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Maritimt Spel
Affärsområde Maritimt Spel bedriver spel (spelautomater och bordspel) på 53 fartyg varav 13 i Medelhavet och 40
fartyg i Östersjön/Nordsjön. Cherry bedömer sig vara marknadsledande i Norden och under 2008 har
marknadsandelen ökat från cirka 38 procent till 40 procent mätt av antalet fartyg som idag har spel ombord.
I Medelhavet uppskattar Cherry att marknadsandelen under 2008 har ökat från cirka 12 procent till 13 procent mätt
i antalet fartyg som idag har spel ombord på sina fartyg.
I Danmark bedriver Cherry landbaserat spel på 2 servicestationer tillsammans med danska Shell. Cherry har beslutat
att avveckla den landbaserade spel verksamheten under 2008/2009.

Helåret 2008/Fjärde kvartalet - Maritimt Spel
För helåret 2008 uppgick intäkterna till 115,7 (118,0) mkr och rörelseresultatet (EBIT) blev 3,1 (5,2) mkr vilket
främst förklaras av förluster till följd av den danska landbaserade verksamheten belastar resultatet med 3,1 mkr för
delårsperioden samt avvecklingskostnader inom Cherry Maritime Gaming AB på 0,4 mkr.
För fjärde kvartalet 2008 uppgick intäkterna till 27,4 (30,3) mkr vilket motsvarar en minskning med 9,6 procent
vilket främst förklaras av avvecklingen av det landbaserade spelet i Danmark samt minskad omsättning inom
Maritimt spel Norden. Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 0,5 (1,1) mkr vilket främst förklaras av
avvecklingskostnader för landbaserat spel i Danmark under fjärde kvartalet på 0,8 mkr samt kostnader för
omstruktureringen av vår Nordiska Maritima verksamhet på 0,4 mkr. Lönsamheten är fortsatt god i Medelhavet.
Under fjärde kvartalet implementerades ett rationaliseringsprogram inom Cherry Maritime Gaming AB. Denna
effektivisering kommer få fullt genomslag först under andra halvan av 2009.

Utvecklingsprojekt
Cherry fokuserar på att hitta lönsamma produkter/tjänster som stödjer koncernens affärsidé och strategi.
Koncernen har genom sina utvecklingsprojekt skapat fyra nya produkter/tjänster under 2007 och 2008. Senast i
raden lanserades Bingo som ny produkt på vår spelsajt PlayCherry.com. Tidigare under Q2/Q3 lanserades 11 boxars
spelduk för Black Jack samt Eventcasino lanserades i februari 2007 och båda dessa produkter/tjänster förväntas öka
omsättning och lönsamheten inom Restaurangcasino. Den 20 februari 2008 lanserades koncernens spelsajt
”PlayCherry.com”. Spelsajten erbjuder till en början kunder Casino, poker, sportsbetting och sedan december även
Bingo. Lansering av spelsajten har gått enligt tidplan och lagd strategi och ett antal samarbetsavtal har skrivits med
partners via vårt Maltabolag. Cherry avser att även under 2009 satsa pengar på nya utvecklingsprojekt som bidrar
till Cherrys övergripande strategi och affärside´.
Under helåret 2008 har Cherry investerat 3,9 (1,5) mkr på utvecklingsprojekt som belastat rörelseresultatet (EBIT).
När projekten är etablerade kommer dessa redovisas som ett eget affärssegment eller inom ett av de redan
existerande affärssegmenten.

Personal och organisation
Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) under fjärde kvartalet 2008 uppgick till 156
(164) i koncernen. Vid kvartalets stängning hade antalet anställda minskat till 600 (629) personer anställda.

Risker och osäkerheter
Inget väsentligt har förändrats av de risker och osäkerheter Cherry är utsatt för sedan avgivandet av föregående
rapport och årsredovisningen. För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för 2007.

Uppgifter angående moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till övriga koncernbolag avseende finans, ekonomi,
affärsutveckling, administration och management samt har dessutom vissa externa licensintäkter.
Omsättningen för delårsperioden uppgick till 1,7 (1,3) mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,2
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(-8,4) mkr. Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,7) mkr för helåret 2008. Likvida
medel uppgick per balansdagen till 1,5 (0,8) mkr. Moderbolaget har under andra kvartalet 2008 lagt om en
bankkredit på 10 mkr som tidigare fanns i vårt helägda danska bolag.

Utdelning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ingen aktieutdelning skall utgå för 2008. Motiveringen till
styrelsens förslag är förvärvet av Astral Marine Services Ltd samt de offensiva satsningarna på utvecklingsprojekt.
Cherry koncernen har fortfarande målet att generera en totalavkastning för aktieägarna på minst 10 procent sett
över en konjunkturcykel.

Valberedning
Som tidigare meddelats ingår följande personer i valberedningen:
Per Hamberg, styrelseledamot och en av grundarna av Cherry
Olle Stenfors, utsedd av familjen Lindvall och Lars Kling.
Rolf Åkerlind, Styrelseordförande i Cherryföretagen och sammankallande för valberedningen.
Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2008 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter
som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, revisor(-er), arvode
till revisor(-er) samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för
valberedningen till nästkommande årsstämma.

Årsstämma
Årsstämma i Cherryföretagen AB kommer att hållas tisdagen den 19 maj 2009 klockan 15.00 på huvudkontoret i
Solna, Södra Långgatan 23 (4 trappor). Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2009 och dels anmäla sin avsikt att delta i
bolagsstämman senast fredagen den 15 maj 2009. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till
bolaget på adress Södra Långgatan 23, 169 59 Solna, per telefon 08-514 969 52 eller via e-post:fredrik.burvall@cherry.se.
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med detta via e-post till
fredrik.Burvall@cherry.se eller per post under adress: Cherryföretagen AB, Valberedning, Södra Långgatan 23,
169 59 Solna. Ärendet måste ha inkommit senast sju veckor före årsstämman (31 mars 2009) för att garanterat
kunna inkludera ärendet i kallelsen till årsstämman.

Utsikt 2009
Cherry ser långsiktigt positivt på utvecklingen inom Maritimt Segment där vi bedömer att Cherry kommer fortsätta
växa antingen organiskt eller via förvärv även om branschen till viss del är konjunkturberoende. Inom
Restaurangcasino bedömer vi att marknaden är mogen och delvis konjunkturberoende vilket gör att det är
svårbedömt hur marknaden kommer utvecklas. Restaurangcasino står också inför stora investeringar när den nya
lagen om kassaregister (2007:592) kommer att kräva nya kassaregister på samtliga spelbord vilket vi bedömer måste
finansieras genom höjda insatser. Vi kommer lansera fler produkter/tjänster under 2009. Cherrys nya spelsajt
PlayCherry.com omgärdas av hård konkurrens och regelverk som kan ändras i olika Europeiska länder.
EG-domstolen har i en serie domar, senast i Placanicadomen, visat en konsekvent negativ hållning gentemot de
statliga spelmonopolen. Genomslaget på nationell nivå har till dags datum emellertid varit blygsamt. Det är
bolagets bedömning att vi över tiden kommer att se en omreglerad spelmarknad vilket öppnar upp helt nya
möjligheter för marknadens aktörer samtidigt som det introducerar nya krav. EU har initierat en ny juridisk fråga
mot Sverige där man ifrågasätter den ensamrätt som statens eget bolag åtnjuter att anordna poker på Internet. Den
svenska lotterilagen diskriminerar operatörer från andra EU-länder då de inte kan få tillstånd till motsvarande spel.
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.
Cherry lämnar ingen prognos för 2009.
Cherryföretagen (publ) – Södra Långgatan – 23 SE-169 59 Solna – Sweden – Org Nr. 556210-9909
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Faktiskt utfall och proforma redovisning
Cherrykoncernen bildades juridiskt den 1 januari 2006, genom att Betsson-koncernen tillförde sina traditionella
spelverksamheter till Cherryföretagen AB.
Cherry delades ut till Betssons aktieägare den 6 september 2006 och bolagets B-aktier noterades på AktieTorget
från och med 12 september. Cherry har två aktieslag där A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier berättigar till
en röst. För perioden fram till dess att notering skedde har koncernen inte haft fulla kostnader som en fristående
noterad koncern.
Cherry redovisar faktiskt utfall för perioden 2008, 2007 och 2006 vad gäller resultaträkning, kassaflödesanalys samt
faktiskt utfall vad gäller balansräkningar per 31 december 2008 och 31 december 2007 enligt gällande IFRS
redovisnings regler. För att ge en mer rättvisande bild av koncernen som en noterad fristående koncern rapporteras
även en pro forma-redovisning vad gäller resultaträkningar för Cherrykoncernen för 2006 samt jämförelsetal för
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.

Finansiella rapporter
•

Delårsrapport 1 2009, 19 maj 2009

Insynsperson/Innehav 2008-12-31

Insynspersoner

Antal A-Aktier
2008-12-31

Antal B-Aktier
2008-12-31

Förändring A-aktier
sedan 2007-12-31

Förändring B-aktier
sedan 2007-12-31

Emil Sunvisson

110 000

100 000

100 000

Fredrik Burvall

31 000

30 000

30 000

Gunnar Lind

107 950

105 800

105 800

8 150

5 000

5 000

Jörgen Eriksson-Sjöner
Per Hamberg

305 513

35 063

131 306

Per-Anders Persson

184 763

23 150

20 000

20 000

Rolf Åkerlind

113 000

110 000

110 000

Lars-Gunnar Persson

24 350

20 000

20 000

Mats Rydberg

23 000

21 200

21 200

Rolf Blom

32 089

0

0

Ulf Bergström

23 230

20 000

20 000

Minskade innehav anges med minus (-)
Övriga insynspersoner som inte har något innehav registrerat är:
Stefan Lindahl, Jonas Wiberg och Åsa Dahlgren.

Redovisningsprinciper
Cherry tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Närmare information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av
Årsredovisningen 2007 som publicerades 8 maj 2008, vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida. Cherry har på
uppmaning från investerare valt att från Bokslutskommunikén 2008 även redovisa Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA). Definition rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är rörelseresultat före avskrivningar och
nedskrivningar.
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Cherryföretagen (publ) – Södra Långgatan – 23 SE-169 59 Solna – Sweden – Org Nr. 556210-9909
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Stockholm den 25 februari 2009
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 2500 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherryföretagen AB
bedriver via dotterbolag casino- och automatspel och Internetspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i
Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa, Engelska Kanalen/Irländska sjön och på Medelhavet samt Internetspel (PlayCherry.com)
från Malta. Cherry sysselsätter cirka 650 personer. www.cherry.se

Cherryföretagen (publ) – Södra Långgatan – 23 SE-169 59 Solna – Sweden – Org Nr. 556210-9909
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Koncernens resultaträkningar, faktiskt
utfall 2008, 2007, pro forma 2006/2005

Intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat (EBITDA)

Q4 2008

Q4 2007

Faktiskt utfall

Faktiskt utfall

Helår 2008
Faktiskt utfall

Helår 2007

Helår 2006

Helår 2005

Faktiskt utfall

Pro forma

Pro forma

58,3

63,1

228,2

239,8

218,5

235,9

-52,5

-58,7

-214,5

-222,4

-204,2

-224,1

5,8

4,4

13,7

17,4

14,3

11,8

-3,7

-3,3

-11,3

-11,3

-10,4

-9,7

Rörelseresultat (EBIT)

2,1

1,1

2,4

6,1

3,9

2,1

Finansiella poster

0,3

0,3

0,1

-0,3

-0,9

0,3

Resultat före skatt

2,4

1,4

2,5

5,8

3,0

2,4

-1,9

-0,5

-2,1

-1,3

-1,1

-0,5

Resultat efter skatt

0,5

0,9

0,4

4,5

1,9

1,9

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

0,3
0,2

0,3
0,6

-0,9
1,3

3,2
1,3

1,3
0,6

1,2
0,7

Resultat efter skatt

0,5

0,9

0,4

4,5

1,9

1,9

Q4 2008

Q4 2007

Helår 2008

Helår 2007

Helår 2006

Avskrivningar

Skatt

Koncernens resultaträkningar, faktiskt
utfall
Intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat (EBITDA)

58,3

63,1

228,2

239,8

218,5

-52,5

-58,7

-214,5

-222,4

-203,1

5,8

4,4

13,7

17,4

15,4

-3,7

-3,3

-11,3

-11,3

-10,4

Rörelseresultat (EBIT)

2,1

1,1

2,4

6,1

5,0

Finansiella poster

0,3

0,3

0,1

-0,3

-0,9

Avskrivningar

Resultat före skatt

2,4

1,4

2,5

5,8

4,1

-1,9

-0,5

-2,1

-1,3

-1,4

Resultat efter skatt

0,5

0,9

0,4

4,5

2,7

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

0,3
0,2

0,3
0,6

-0,9
1,3

3,2
1,3

2,1
0,6

Resultat efter skatt

0,5

0,9

0,4

4,5

2,7

Q4 2008
Faktiskt utfall

Q4 2007
Faktiskt utfall

Helår 2008
Faktiskt utfall

Helår 2007
Faktiskt utfall

Helår 2006
Pro forma

Helår 2005
Pro forma

Restaurangcasino

30,4

32,7

111,3

121,2

122,3

139,9

Maritimt Spel

27,4

30,3

115,7

118,0

95,7

95,3

Koncerngemensamt

0,1

0,1

0,6

0,6

0,6

0,7

Utvecklingsprojekt

0,4

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

58,3

63,1

228,2

239,8

218,5

235,9

Restaurangcasino

3,8

2,8

9,1

8,0

5,5

4,0

Maritimt Spel

0,5

1,1

3,1

5,2

4,0

3,7

Koncerngemensamt

-1,3

-1,3

-5,9

-5,6

-5,6

-5,6

Utvecklingsprojekt

-0,9

-1,5

-3,9

-1,5

2,1

1,1

2,4

6,1

3,9

2,1

Skatt

Koncernen per segment / affärsområde
- faktiskt utfall 2008, 2007, pro forma
2006/2005
Intäkter

Koncernen
Rörelseresultat (EBIT)

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

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

0,5

1,7

2,2

37,3

29,8

25,2

Andra långfristiga fordringar

2,4

1,6

0,4

Uppskjutna skattefordringar

1,1

0,9

0,6

Varulager

1,4

1,5

1,7

Kortfristiga fordringar

30,7

33,4

29,4

Likvida medel

10,9

15,9

27,5

Summa tillgångar

84,3

84,8

87,0

Eget kapital

57,6

52,6

47,4

Långfristiga räntebärande skulder

0,0

0,0

9,4

Övriga långfristiga skulder

0,2

0,6

0,5

Kortfristiga räntebärande skulder

0,0

2,1

2,1

Övriga kortfristiga skulder

26,5

29,5

27,6

Summa eget kapital och skulder

84,3

84,8

87,0

Jan-dec 2008

Jan-dec 2007

Koncernens kassaflödesanalyser - faktiskt
utfall
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Betald skatt

2,5

5,8

14,8
-2,8

12,1
-1,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

14,5

16,6

Förändringar i rörelsekapital

-0,1

-1,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

14,4

14,7

Netto Investeringar
Förändring långfristiga fordringar

-16,6
-0,7

-15,5
-1,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-17,3

-17,0

Förändring långfristiga skulder
Aktieägartillskott

-2,1
0,0

-9,4
0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2,1

-9,4

Förändring av likvida medel

-5,0

-11,7

Likvida medel vid periodens början

15,9

27,5

Kursdifferenser likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

0,0

0,1

10,9

15,9
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Belopp i Mkr om ej annat anges
Förändringar i koncernens eget kapital,
faktiskt utfall
Ingående balans
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Aktieägartillskott

Helår 2008
52,6
4,6
0,4

Eget kapital vid periodens slut

57,6

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

50,6
7,0

Totalt eget kapital

57,6

Koncernens nyckeltal

Helår 2008

Helår 2007

Helår 2006

Jan-dec 2006

2008-12-31
Faktiskt utfall

2007-12-31
Faktiskt utfall

2006-12-31
Faktiskt utfall

2006-12-31
Pro forma

Antal utestående aktier vid periodens slut
(tusental)

3 955

3 955

3 955

3 955

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

3 955
0,0

3 955
0,0

3 955
0,0

3 955

Antal registrerade aktieägare
Börskurs vid periodens slut (kronor)

2 388
9,20

2 469
14,60

2 948
12,50

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

-0,24
-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)

-2
2
3
6,0

6
8
12
7,2

5
6
10
7,0

6,5

Rörelsemarginal (EBIT, procent)
Vinstmarginal (procent)

1,0
1,1

2,5
2,4

2,3
1,9

1,8
1,4

Soliditet (procent)
Kassalikviditet (procent)

68
159

62
156

54
192

Investeringar (Mkr)
Likvida medel (Mkr)

16,6
10,9

15,5
15,9

10,8
27,5

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

156
600

164
629

177
644

0,36
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