Delårsrapport
1 januari – 30 september 2009
Cherryföretagen AB (publ)
Stockholm den 19 november 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.
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Highlights
Delårsperioden;


Koncernens omsättning ökade med 17,2 procent till 199,2 (169,9) mkr. Intäktsökningen förklaras främst
av förvärvet av Astral Marine Services som genomfördes i februari 2009. Övriga maritima verksamheten
har påverkats av konjunkturnedgången vilket lett till en intäktsminskning till följd av minskade
godsvolymer och färre passagerare.



EBITDA ökade med 26,6 procent och uppgick till 10,0 (7,9) mkr. Förbättringen beror på flera faktorer
såsom fortsatt goda resultat inom restaurangcasino, effektiviseringar inom maritimt spel i Norden,
avvecklandet av landbaserat spel i Danmark, positiv utveckling av våra utvecklingsprojekt och förvärvet
av Astral Marine Services Ltd. EBIT uppgick till 1,2 (0,3) mkr.



Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 (0,1) mkr och resultat efter skatt uppgick till
0,4 (-0,1) mkr motsvarande 0,13 (-0,29) kr per aktie efter minoritetsintresse.

Tredje kvartalet;


Koncernens omsättning ökade med 25,9 procent och uppgick till 71,4 (56,7) mkr. Intäktsökningen
förklaras främst förvärvet av Astral Marine Services som genomfördes i februari.



EBITDA uppgick till 4,7 (4,4) mkr vilket motsvarar en ökning på 6,8 procent. Förbättringen beror på flera
faktorer såsom fortsatt goda resultat inom restaurangcasino, effektiviseringar inom maritimt spel i
Norden, avvecklandet av landbaserat spel i Danmark, positiv utveckling av våra utvecklingsprojekt och
förvärvet av Astral. EBIT uppgick till 1,8 (2,1) mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,6 (2,1)
mkr och resultat efter skatt uppgick till 1,3 (1,1) mkr.

Viktiga händelser under tredje kvartalet;


Cherry har förvärvat rörelsen i Knock Out AB (Joker Casino). Genom förvärvet förstärker Cherry sin
marknadsledande position inom Restaurangcasino i Sverige och får en marknadsandel på cirka 49
procent. Förvärvet och övertagandet av rörelsen skedde 2009-09-01. Joker Casino bedriver spel på 45
spelställen och har cirka 60 aktiva spelbord. Förvärvet är ett led i Cherrys strategi att förstärka sin
position som marknadsledare inom Restaurangcasino. På årsbasis beräknas rörelsens omsättning till cirka
15 miljoner kronor efter spelvinster. Förvärvet förväntas ha en positiv resultatpåverkan redan första
året. Förvärvet betalas dels med kontanter och dels med egna aktier. Huvudägaren, Aron Moberg Egfors,
kommer att verka som anställd inom Cherry under minst två år. Aron Moberg Egfors har lång erfarenhet
och kunskap om restaurangcasinobranschen.



Styrelsen har utifrån bemyndigande lämnat på årsstämman den 19 maj 2009 beslutat om apportemissIon
av 45 454 aktier för att möjliggöra förvärvet av Knock Out AB (Joker Casino). Emissionen motsvarar en
utspädningseffekt om 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,5 procent av röstetalet.



Cherrys satsning på utvecklings projekt fortsätter och under juli lanserades reklam på speldukar som ny
produkt. Produkten vänder sig till företag som vill göra reklam på någon av de speldukar Cherry har.
Cherry skapar därigenom en ny media kanal som bidrar med en ny inkomstkälla för Cherry och ger olika
företag möjlighet att träffa rätt i sin målgrupp. Cherry har tecknat två avtal som sträcker sig på 18
månader från 1 juli 2009 med två större öldistributörer. Tidigare under 2007 och 2008 har
PlayCherry.com, Bingo, 11 boxars spelduk för Black Jack och Eventcasino lanserats.



Cherry utökade under Q2-2009 antalet Restaurangcasinon i Sverige ytterligare och tecknade 12 nya
Restaurangcasinoavtal med bl.a. Karlsson Salonger (Jönköping), Guldsmedsgården (Uddevalla), Strand
Hotell (Borgholm), Allstar Umeå och O´Learys Umeå m fl. Ett avtal är tappat till konkurrent, Oliver
Twist (Västerås) och Cherry har under Q2-2009 valt att avveckla 7 spelställen pga. dålig lönsamhet.
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Viktiga händelser efter rapport perioden;


Cherry har under Q3-2009 utökat antalet Restaurangcasinon i Sverige ytterligare och tecknat 9 nya
Restaurangcasinoavtal med bl.a. O´Learys i Malmö, Harrys i Gävle, Silk i Västerås, Ritz i Örebro, Allstar i
Sundsvall och O´Learys i Östersund m fl. Cherry har under Q3-2009 valt att stänga 9 spelställen pga. av
dålig lönsamhet.

Kommentarer från Gunnar Lind, Verkställande Direktör
Under kvartal 3 förvärvade Cherry rörelsen i Knock Out AB (Joker Casino) vilket var vår största konkurrent inom
Restaurangcasino i Sverige. Vi stärker därmed vår marknadsledande position i Sverige inom Restaurangcasino och
uppnår en marknadsandel på cirka 49 procent. Verksamheten har bedrivits med samma inriktning som Cherrys
restaurangcasino – att erbjuda spelglädje i nära samarbete med våra partners under stort socialt ansvar- vilket gör
att verksamheten passar väl in i Cherrys nuvarande organisation och strategi. Verksamheten är nu fullt integrerad i
Cherry och kommer att bidra med ett positivt rörelseresultat redan under 2009.
Det är också extra kul att vi nu i två kvartal efter varandra lyckats öka omsättningen inom Restaurangcasino om än
med små tal, samtidigt som verksamheten fortsätter att generera bra resultat. Vi bedömer att ökningen av
omsättningen beror på att vi tagit spelställen från konkurrenter men även via ökad turism i Sverige, både inhemsk
och utländsk bidragit samt tidigare genomförda utvecklingsprojekt som lanseringen av kortterminaler och 11 boxars
spelduk (mot tidigare 9 boxars) för Black Jack.
Trots den svaga omsättningsökningen fortsätter jag argumentera för hur oerhört viktigt det är att modernisera den
svenska spellagstiftningen om Restaurangcasino långsiktigt ska utgöra en del av det samlade nöjesutbudet på
restauranger, nattklubbar och pubar. Vår gemensamma ansökan hos Finansdepartementet om en insatshöjning, har
fortfarande inte behandlats, och detta trots att den är helt i linje med det förslag Spelutredaren lade fram hösten
2008. Det är lika fascinerande, att ett, enligt min uppfattning, så enkelt beslut ska behöva dra ut på tiden,
samtidigt som restaurangcasino troligen måste representera det mest övervakade och regelstyrda spel som finns att
uppbringa, där sociala skyddsaspekter av spel är så väl tillgodosedda genom att allt spel är manuellt och övervakat
av en croupier och insatserna kraftigt begränsade. Att Cherry dessutom ger många unga människor en möjlighet till
ett arbete verkar inte heller vara ett argument som biter. I dagens konjunkturläge tycker jag kanske att det
argumentet borde väga ganska tungt.
Cherrys maritima verksamhet är den del av företaget som påverkats mest av konjunkturen. Som jag kommenterade
i Cherry förra kvartalsrapport är det en ganska naturlig följd att spelandet ombord minskar då både godsvolymer
och antalet passagerare minskat hos våra samarbetspartners, rederierna. Många av våra partners passar också på
att ta in sina fartyg på varv för översyn vilket direkt påverkar vår omsättning och vårt resultat. Att vi då anpassar
vår kostym och kostnadsmassa faller sig ganska naturligt, samtidigt som vi säkerställer att vår organisation kan
hantera de ökade volymer vi förväntar oss då konjunkturen vänder. Men vi kan samtidigt se att en del av våra
partners tar tillfället i akt och expanderar sin verksamhet. Minoan Lines i Medelhavet är ett exempel som nu i
oktober sjösatte en helt ny färja, Cruise Europa, där Cherry tillhandahåller spel. För Cherry är det därför viktigt att
fortsatt ha den finansiella styrkan att i samarbete med våra partners, rederierna, kunna investera i ny utrustning
och bibehålla en hög servicenivå. De effektiviseringar vi tidigare har gemomfört inom maritimt spel i Norden
säkerställer vår fortsatta satsning på tillväxt inom segmentet. Astral Marine Services som förvärvades i februari
följer den plan som lagts upp och är nu fullt införlivat i Cherry. Vi är fast övertygade att när konjunkturen vänder
står vi bra rustade för att kunna öka lönsamheten.
Cherrys satsning på utvecklings projekt fortsätter och under juli lanserades reklam på speldukar som ny produkt.
Produkten vänder sig till företag som vill göra reklam på någon av de speldukar Cherry har. Cherry skapar
därigenom en ny media kanal som ger olika företag möjlighet att träffa rätt i sin målgrupp. Cherry har tecknat avtal
som med två större öl distributörer. Våra övriga utvecklingsprojekt ligger helt i linje på förväntningarna och Cherry
har en långsiktig strategi kring dessa. Cherry fortsätter investera i nya affärsmöjligheter för framtiden och
satsningarna ska över tid leda till ökad tillväxt och ökat resultat för Cherry och samtidigt bidra med spelglädje för
våra kunder. Utvecklingsprojekten kostnadsförs löpande och belastar våra resultat och vi har sedan Q4 2008 haft en
positiv trend för PlayCherry.com. Tidigare under 2007 och 2008 har PlayCherry.com, Bingo, 11 boxars spelduk för
Black Jack och Eventcasino lanserats.
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Summerar man tredje kvartalet kan man se att vår tillväxtstrategi ligger fast samtidigt som Cherry anpassar
verksamheten efter rådande ekonomiska läge. I vårt fall är det en kombination av rationaliseringar och
kostnadsbesparingar kombinerat med investeringar och en fortsatt framtidstro.

Koncernen
Delårsperioden
Koncernens omsättning ökade med 17,2 procent till 199,2 (169,9) mkr. Intäktsökningen förklaras främst av förvärvet
av Astral Marine Services som genomfördes i februari. Övriga maritima verksamheten har påverkats av
konjunkturnedgången vilket lett till en intäktsminskning till följd av minskade godsvolymer och färre passagerare.
Cherry´s utvecklingsprojekt går enligt plan och spelsiten PlayCherry.com har en positiv trend.
EBITDA ökade med 26,6 procent och uppgick till 10,0 (7,9) mkr och ökningen och beror på flera faktorer såsom
fortsatt goda resultat inom restaurangcasino, effektiviseringar inom maritimt spel i Norden, avvecklandet av
landbaserat spel i Danmark, positiv utveckling av våra utvecklingsprojekt och förvärvet av Astral. EBIT uppgick till
1,2 (0,3) mkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 (0,1) mkr och resultat efter skatt uppgick till 0,4 (-0,1) mkr
motsvarande 0,13 (-0,29) kr per aktie efter minoritetsintresse. Avkastningen på eget kapital var 1 (-2) procent och
på totalt kapital 1 (1) procent.

Tredje kvartalet
Cherrys intäkter ökade med 25,9 procent och uppgick till 71,4 (56,7) mkr. Maritimt spel visar en intäktsökning med
46,5 procent vilket främst förklaras av förvärvet av Astral Marine Services. Övriga maritima verksamhet har
påverkats av konjunkturnedgången vilket lett till en intäktsminskning till följd av minskade godsvolymer och färre
passagerare. Intäkterna för Restaurangcasino ökade med 4,3 procent till 29 (27,8) mkr. Intäktsökningen är en följd
av att Cherry tagit spelställen från konkurrenter, förvärv av Joker Casino samt att Cherry under delårsperioden sett
en svag ökning av omsättningen vilket kan bero på ökad turism i Sverige, både inhemsk och utländsk.
EBITDA uppgick till 4,7 (4,4) mkr vilket motsvarar en ökning på 6,8 procent. Förbättringen beror på flera faktorer
såsom fortsatt goda resultat inom restaurangcasino, effektiviseringar inom maritimt spel i Norden, avvecklandet av
landbaserat spel i Danmark, positiv utveckling av våra utvecklingsprojekt och förvärvet av Astral. EBIT uppgick till
1,8 (2,1) mkr. Restaurangcasino ökade sitt rörelseresultat (EBIT) med 35 % procent.
Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,6 (2,1) mkr och resultat efter skatt uppgick till 1,3 (1,1) mkr.

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,
Engelska kanalen/Nordsjön/Irländska sjön och Medelhavet.



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 olika
affärsområden genererar.

Restaurangcasino
Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på cirka 240 spelplatser i Sverige (Black Jack, Roulette). Cherry
är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med cirka 49 procent av de aktiva spelborden vilket gör Cherry
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till den största privata aktören på den svenska marknaden. Statistiken är hämtad från Lotteriinspektionen från
september 2009.
Cherry lanserade under 2008, 11 boxars spelduk för Black Jack mot tidigare 9 samt under 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.

Delårsperioden/Tredje kvartalet - Restaurangcasino
För delårsperioden uppgick intäkterna till 80,8 (80,9) mkr och rörelseresultatet (EBIT) blev 6,4 (5,3) mkr vilket
motsvarar en ökning med 20,8 procent.
För tredje kvartalet 2009 ökade intäkterna med 4,3 procent till 29 (27,8) mkr. Detta är andra kvartalet i rad då man
ser en svag intäktsökning. Intäktsökningen är en följd av att Cherry tagit nya spelställen från konkurrenter samt
förvärvet av Joker Casino. Cherry har under delårsperioden sett en svag ökning av omsättningen vilket kan bero på
ökad turism i Sverige, både inhemsk och utländsk. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 35 procent till 2,7 (2,0) mkr.
Fortsatt arbete med effektivisering av organisationen, lanseringen av kortterminaler och 11 boxars spelduk (mot
tidigare 9 boxars) för Black Jack är även det förklaringar till det förbättrade rörelseresultatet (EBIT).

Maritimt Spel
Affärsområde Maritimt Spel bedriver spel (spelautomater och bordspel) på 72 fartyg varav 13 i Medelhavet och 43
fartyg i Östersjön och 16 i Engelska kanalen/Nordsjön och Irländska sjön. Cherry är marknadsledande aktör i Europa
på Marimt Spel. Cherry bedömer sig vara marknadsledande i Norden och har cirka 40 procent av marknaden mätt av
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.

Delårsperioden/Tredje kvartalet- Maritimt Spel
För delårsperioden 2009 ökade intäkterna 30,6 procent och uppgick till 115,3 (88,3) mkr och rörelseresultatet
(EBIT) uppgick till 1,6 (2,6) mkr. Intäktsökningen förklaras främst av förvärvet av Astral Marine Services som
genomfördes i februari. Övriga maritima verksamheten har påverkats av konjunkturnedgången vilket lett till en
intäktsminskning till följd av minskade godsvolymer och färre passagerare första nio månaderna 2009 jämfört med
2008. Försämringen av rörelseresultatet beror både på de minskade volymerna, omstruktureringskostnader inom
Maritimt spel Norden samt höga installationskostnader i Medelhavet för ett nytt fartyg inom Minoan Lines (Cruise
Europa) som togs i bruk i oktober. Astral som förvärvades i februari följer vår prognos och bidrar med ett positivt
rörelseresultat.
För tredje kvartalet 2009 ökade intäkterna med 46,5 procent till 41,9 (28,6) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,1
(2,3) mkr.

Utvecklingsprojekt
Cherry fokuserar på att hitta lönsamma produkter/tjänster som stödjer koncernens affärsidé och strategi.
Koncernen har genom sina utvecklingsprojekt skapat fem nya produkter/tjänster under 2007, 2008 och 2009.
Senast i raden lanserades reklam på speldukar i juli 2009 som ny produkt. Produkten vänder sig till företag som vill
göra reklam på någon av de speldukar Cherry har på sina spelställen. Cherry har skapat en ny media kanal som
bidrar med en ny inkomstkälla för Cherry och ger olika företag möjlighet att träffa rätt i sin målgrupp. Cherry har
tecknat två avtal som sträcker sig på 18 månader med två större öldistributörer. Tidigare har man via sitt
utvecklingsarbete lanserat PlayCherry.com, Bingo, 11 boxars spelduk för Black Jack samt Eventcasino.
Den 20 februari 2008 lanserades koncernens spelsajt ”PlayCherry.com”. Spelsajten erbjuder till en början kunder
Casino, poker, sportsbetting och sedan december 2008 även Bingo. Lansering av spelsajten har gått enligt plan och
lagd strategi och ett antal samarbetsavtal har skrivits med partners via vårt Maltabolag, PlayCherry Ltd. Trenden
har varit positiv från Q4 2008 gällande PlayCherry.com.
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Cherry avser att fortsätta investera i nya utvecklingsprojekt som bidrar till Cherrys övergripande strategi och
affärside´.
Under delårsperioden har nuvarande utvecklingsprojekt omsatt 2,6 (0,2) mkr och utvecklingsprojekten har belastat
rörelseresultatet (EBIT) med -2,7 (-3,1) mkr. För tredje kvartalet har omsättningen varit 0,5 (0,1) mkr och belastat
rörelseresultat (EBIT) med -0,7 (-1,0) mkr. 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 delårsperioden uppgick till 192 (182) i
koncernen. Vid kvartal 3 utgång uppgick antalet anställda till 715 (637) personer.

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 2008.

Förvärv av nya verksamheter
Astral Services Ltd förvärvades 2009-02-19 och har under delårsperioden påverkat rörelseresultatet positivt + 0,3
mkr efter avskrivningar för förvärvskostnaden. Den totala omsättningen i bolaget under 2009 beräknas till cirka 60
mkr.
Verksamheten Joker Casino förvärvades 2009-09-01 och har under delårsperioden påverkat rörelseresultatet positivt
med + 0,1 mkr efter avskrivningar för förvärvskostnaden. Den totala omsättningen på verksamheten beräknas till
cirka 15 mkr på helårsbasis. Anskaffningsvärdet för verksamheten i Joker Casino uppgår till 5,7 mkr varav 4 kr
betalats kontant vid förvärvet samt emission av aktier och resterande utgörs av en resultat baserad
tilläggsköpeskilling som regleras 2 år efter förvärvsdagen. De övervärden som identifierats i samband med förvärvet
uppgår till 5,7 mkr netto varav 5,6 mkr avser spelavtal och rättigheter och resterande del utgörs av inventarier.
Samtliga övervärden bedöms ha en nyttjandeperiod på 5 år och värdeminskning i enlighet med detta beräknas från
förvärvsdagen.

Ökning av aktiekapital
Under perioden har 45 454 st B-aktier i Cherryföretagen AB (publ) emitterats till ett kvotvärde om 25 000 kronor
och ökat aktiekapitalet till 2 200 454 kronor. Emission skedde till överkurs och överskursfonden har tillförts 538 630
kronor.

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 1,1 (1,2) mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,2
(-5,6) mkr. Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 27 (102) tkr. Likvida medel uppgick per
balansdagen till -3,2 (0,2) mkr.

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 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 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 via våra utvecklingsprojekt. Cherrys nya spelsajt PlayCherry.com
omgärdas av hård konkurrens och regelverk som kan ändras i olika Europeiska länder men följer den strategiska plan
som är satt.
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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 introducerar nya 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.
Cherry lämnar ingen prognos för 2009.

Finansiella rapporter
Bokslutskommuniké, Kvartal 4, 19 februari 2010

Valberedning
I enlighet med beslut vid Cherryföretagens årsstämma den 19 maj 2009 har medlemmarna i valberedning inför
årsstämman 2010 utsetts. Följande personer ingår i valberedningen: Olle Stenfors, utsedd av Lars Kling.
Per Hamberg, styrelseledamot och en av grundarna av Cherry. Rolf Åkerlind, Styrelseordförande i Cherryföretagen.
Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2010 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 i Cherryföretagen AB kommer att hållas tisdagen den 20 maj 2010 i Stockholms län, (tid och plats
meddelas senare). Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till
fredrik.Burvall@cherry.se eller per post under adress: Cherryföretagen AB, Valberedning, Södra Långgatan 23,
169 59 Solna.

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
2.2, Redovisning för juridiska personer. Koncernen tillämpar en ny uppställningsform över resultatet i enlighet med
förändringar i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter. Införandet av IFRS 8, Rörelsesegment föranleder inte
någon förändring i koncernens segmentsindelning. Närmare information om koncernens redovisnings- och
värderingsprinciper framgår av Årsredovisningen 2008 som publicerades 5 maj 2009, vilken finns tillgängligt på
bolagets hemsida.
Cherry har på uppmaning från investerare valt att även redovisa Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA).
Definition av rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är resultat före skatt, finansiella poster, avskrivningar och
nedskrivningar.
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Stockholm den 19 november 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 2 300 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 700 personer. www.cherry.se
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Belopp i Mkr om ej annat anges
Koncernens resultaträkningar
Intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat (EBITDA)
Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)

Q3 2009

Q3 2008

Jan-sep 2009

Jan-Sep 2008

Helår 2008

71,4

56,7

199,2

169,9

228,2

-66,7

-52,3

-189,2

-162,0

-214,5

4,7

4,4

10,0

7,9

13,7

-2,9

-2,3

-8,8

-7,6

-11,3

1,8

2,1

1,2

0,3

2,4

-0,2

0,0

-0,4

-0,2

0,1

1,6

2,1

0,8

0,1

2,5

-0,3

-1,0

-0,4

-0,2

-2,1

Resultat efter skatt

1,3

1,1

0,4

-0,1

0,4

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

1,2
0,1

0,4
0,7

0,5
-0,1

-1,2
1,1

-0,9
1,3

Resultat efter skatt

1,3

1,1

0,4

-0,1

0,4

Q3 2009

Q3 2008

Jan-sep 2009

Jan-Sep 2008

Helår 2008

Periodens resultat

1,3

1,1

0,4

-0,1

0,4

Övrigt total resultat:

0,6

Finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt

Rapport över totalresultatet

0,6

Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet

-3,0

1,1

-2,7

1,0

4,6

Summa totalresultat för perioden

-1,1

2,2

-1,7

0,9

5,0

Q3 2009

Q3 2008

Jan-sep 2009

Jan-sep 2008

Helår 2008

Restaurangcasino

29,0

27,8

80,8

80,9

111,3

Maritimt Spel

41,9

28,6

115,3

88,3

115,7

Koncerngemensamt

0,0

0,2

0,5

0,5

0,6

Utvecklingsprojekt

0,5

0,1

2,6

0,2

0,6

71,4

56,7

199,2

169,9

228,2

Restaurangcasino

2,7

2,0

6,4

5,3

9,1

Maritimt Spel

1,1

2,3

1,6

2,6

3,1

Koncerngemensamt

-1,3

-1,2

-4,1

-4,5

-5,9

Utvecklingsprojekt

-0,7

-1,0

-2,7

-3,1

-3,9

1,8

2,1

1,2

0,3

2,4

Koncernen per segment / affärsområde
Intäkter

Koncernen
Rörelseresultat (EBIT)

Koncernen

Cherryföretagen AB (publ) – Södra Långgatan 23 - SE-169 59 Solna – Sweden – Org Nr. 556210-9909
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Belopp i Mkr om ej annat anges
Koncernens balansräkningar

2009-09-30

2008-09-30

2008-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

14,6

1,1

0,5

Materiella anläggningstillgångar

38,8

35,0

37,3

Andra långfristiga fordringar

2,1

2,0

2,4

Uppskjutna skattefordringar

1,0

0,9

1,1

Varulager

1,4

1,5

1,4

37,5

26,8

30,7

4,6

7,9

10,9

100,0

75,2

84,3

55,9

53,5

57,6

0,0

0,0

0,0

11,4

0,5

0,2

Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

Eget kapital
Långfristiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Koncernens kassaflödesanalyser

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

0,0

0,8

0,0

32,7

20,4

26,5

100,0

75,2

84,3

2009-09-30

2008-09-30

0,8

0,1

5,5

7,8

-2,7

-2,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

3,6

5,8

Förändringar i rörelsekapital

1,8

-0,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

5,4

5,0

-13,5

-11,5

0,3

-0,3

Netto Investeringar
Förändring långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-13,2

-11,8

Förändring långfristiga skulder

1,5

-1,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1,5

-1,3

Förändring av likvida medel

-6,3

-8,1

Likvida medel vid periodens början

10,9

15,9

Kursdifferenser likvida medel

0,0

0,1

Likvida medel vid periodens slut

4,6

7,9

Cherryföretagen AB (publ) – Södra Långgatan 23 - SE-169 59 Solna – Sweden – Org Nr. 556210-9909
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Belopp i Mkr om ej annat anges
Förändringar i koncernens eget kapital

2009-09-30

2008-09-30

Ingående balans

57,6

52,6

Total Resultat

-1,7

0,9

Eget kapital vid periodens slut

55,9

53,5

49,5
6,4

47,5

Minoritetsintresse
Totalt eget kapital

55,9

53,5

Jan-sep 2009

Jan-sep 2008

Helår 2008

Helår 2007

Helår 2006

2009-09-30

2008-09-30

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental)

4 001

3 955

3 955

3 955

3 955

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

3 970
0,0

3 955
0,0

3 955
0,0

3 955
0,0

3 955
0,0

Antal registrerade aktieägare
Börskurs vid periodens slut (kronor)

2 326
14,20

2 410
14,25

2 371
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)

0,13
-1,58
13,97
0,0

-0,29
2,04
13,52
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
2
5,0

-2
1
1
4,6

-2
2
3
6,0

6
8
12
7,2

5
6
10
7,0

Rörelsemarginal (EBIT, procent)
Vinstmarginal (procent)

0,6
0,4

0,2
0,1

1,0
1,1

2,5
2,4

2,3
1,9

Soliditet (procent)
Kassalikviditet (procent)

56
129

71
163

68
159

62
156

54
192

Investeringar (Mkr)
Likvida medel (Mkr)

13,5
4,6

11,5
7,9

16,6
10,9

15,5
15,9

10,8
27,5

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

192
715

182
637

183
625

179
646

191
658

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

Koncernens nyckeltal

6,0
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