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Delårsrapport januari–september 2017 

TREDJE KVARTALET 

 

DELÅRSPERIODEN 

• Koncernens intäkter ökade med 165% och uppgick till 567 

Mkr (214), varav den organiska tillväxten uppgick till 30%. 

• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 263% till 

112 Mkr (31) och EBITDA-marginalen uppgick till 20% (14). 

• Periodens resultat uppgick till 42 Mkr (31).  

• Resultat per aktie före och efter utspädning* uppgick till 

0,22 kr (0,27) respektive 0,21 kr (0,27). 

• I den slutliga förvärvsanalysen för ComeOn Malta Ltd 

bortjusterades tidigare gjord uppvärdering av aktier om 

510 Mkr, vilket inte påverkar årets resultat men minskar 

goodwill och eget kapital.  

• I augusti justerades koncernens prognos för helåret 2017. 

 
• Koncernens intäkter ökade med 182% och uppgick till  

1 644 Mkr (583), varav den organiska tillväxten uppgick till 36%. 

• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 304%  

till 288 Mkr (71) och EBITDA-marginalen uppgick till 17% (12). 

• Periodens resultat uppgick till 93 Mkr (57).  

• Resultat per aktie före och efter utspädning* uppgick till 

0,49 kr (0,49) respektive 0,49 kr (0,48). 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  

• Den 18 oktober 2017 inleddes handeln med Cherrys B-aktie 

på Nasdaq Stockholm segment Mid Cap. 

• ComeOn Malta Ltd:s VD har lämnat sin befattning. Bolagets 

styrelseordförande, Tomas Johansson, har utsetts till 

tillförordnad VD och rekryteringen av permanent VD pågår. 

• Den 1 november reviderade Cherry sin helårsprognos och 

bedömer nu att koncernen under 2017 generar intäkter om 

ca 2 200 Mkr och EBITDA förväntas uppgå till 400 Mkr. 

•  

•  

   

FINANSIELLA NYCKELTAL   

  
* Resultat per aktie beräknas utifrån periodens resultat exklusive minoritetens andel. 

Se sid 24 för definitioner av finansiella och alternativa nyckeltal.  
 

jan-dec

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 567 214 165% 1 644 583 182% 1 102

Organisk tillväxt, % 30% 37% 36% 28% 32%

EBITDA 112 31 263% 288 71 303% 174

EBITDA-marginal, % 20% 14% 18% 12% 16%

Periodens resultat 42 31 33% 93 57 63% 125

Resultat per aktie, SEK, före 

utspädning* 0,22 0,27 -20% 0,49 0,49 1% 1,28

Resultat per aktie, SEK, efter 

utspädning* 0,21 0,27 -19% 0,49 0,48 1% 1,27

Soliditet 38% 50% 38% 50% 14%

Q3 jan-sep

   

 

 

Fokus på tillväxt med  
stärkt lönsamhet 
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Q3 
VD-kommentar 

”Hela koncernen ska växa 
– med stärkt lönsamhet” 

Cherrys verksamheter fortsätter att utvecklas starkt. Som 
branschens mest kompletta spelbolag har vi en bred bas i vårt 
erbjudande och kan snabbt agera där vi ser möjligheter. 
Under tredje kvartalet har vi tyvärr sett att vårt största 
affärsområde tappat momentum men den nya ledningen, med 
lång branscherfarenhet, har vidtagit åtgärder för att öka såväl 
tillväxt som lönsamhet.  

Cherry visade en god utveckling i det tredje kvartalet och intäkterna ökade med 165 

procent till 567 Mkr, varav 30 procent var organisk tillväxt. Vi fortsätter växa med en 

god lönsamhet och speciellt inom Online Marketing (tidigare Prestationsbaserad 

marknadsföring) noterar vi fortsatt stark utveckling till följd av effektiva lösningar. Inom 

Online Gaming (tidigare Nätspel) är vi nu i en ny fas och med rätt förutsättningar kan vi 

öka såväl tillväxt som lönsamhet. Koncernens EBITDA-resultat ökade med 263 procent 

till 112 Mkr och EBITDA-marginalen uppgick till 20 procent. Det är bra men vi kan bättre 

och hela koncernen ska växa – med stärkt lönsamhet. 

COMEON SKA VÄXA YTTERLIGARE MED STÄRKT LÖNSAMHET 

Cherrys största affärsområde Online Gaming med verksamheten ComeOn redovisade 

intäktsökningar om 214 procent, från 143 Mkr till 448 och EBITDA-marginalen uppgick till 

15 procent (13). Även under tredje kvartalet har integrationen av onlineverksamheterna 

inom ComeOn påverkat tillväxten och lönsamheten negativt. Vi har löpande följt upp 

integrationsarbetet inom affärsområdet och kan konstatera att lejonparten är 

genomförd. Tillsammans med den nya ledningen, lägger detta en solid bas för ökad 

tillväxt och lönsamhet. För att intensifiera arbetet att nå våra mål har flera av de 

personer som var med från starten i ComeOn utsetts att leda verksamheten. Bolagets 

styrelseordförande, Tomas Johansson, kommer att vara tillförordnad VD under tiden vi 

rekryterar en ny VD. Tillsammans med den nya bolagsledningen, som tillträdde i slutet 

av oktober, ska han fokusera på marknadserbjudandet, kostnadsreducering och tillväxt.  

STABILT KVARTAL FÖR SPELUTVECKLING – GAME DEVELOPMENT   

Det är glädjande att Yggdrasil fortsätter sin mycket positiva utveckling. Årets tredje 

kvartal blev ännu ett kvartal med rekord för såväl intäkter som resultat. Den starka 

utvecklingen bygger på ett antal nya viktiga kundlicensavtal med nya stora operatörer 

och att bolaget lanserar innovativa spel. Under tredje kvartalet lanserades en av 

Yggdrasils största satsningar, Jungle books, vilket redan från start fått positivt 

mottagande av marknaden. Bolaget fortsätter också sin expansion, dels med fler 

medarbetare dels med en ny utvecklingsstudio i Stockholm.  

Inom Highlight Games pågår förberedelserna inför lanseringen av bolagets innovativa 

spelprodukter för den virtuella sportspelsmarknaden både online och fysiskt. Under 

tredje kvartalet har bolaget slutfört testat olika språkversioner av SOCCERBET, ett spel 

med innehåll från ligafotboll. Bolaget har även inlett förhandlingar om etablering i 

Italien, som utöver Storbritannien är en av de större europeiska nyckelmarknaderna. 

Bolaget befinner sig i en spännande fas med både utveckling och förberedelser inför 

lansering. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att utveckla nya produkter 

baserade på andra sporter än fotboll samt lanseringar på marknader utanför Europa. 

Cherry gick in som betydande investerare och strategisk partner genom att initialt 

förvärva 25 procent av bolaget och med tillgång till koncernens nätverk bedömer vi att 

det finns goda möjligheter för bolaget att generera intäkter under det kommande 

verksamhetsåret.  

   
 

+165% 

 

 Intäkterna ökade med 165%, 

från 214 Mkr till 567 Mkr. 

 

   
 

20% 

 

 EBITDA-marginal.  

EBITDA ökade med 263% till 

112 Mkr. 

 

 

PRESENTATION AV 

DELÅRSRAPPORTEN   

Delårsrapporten kommenteras 

av verkställande direktör och 

koncernchef Anders Holmgren 

samt ekonomi- och 

finansdirektör Christine 

Rankin i en telefonkonferens 

den 9 november 2017, kl 

11:00 (CET). 

Presentationsmaterial finns 

tillgängligt ca en timme 

tidigare på www.cherry.ses. 

Presentationen kan följas via 

www.cherry.se och/eller 

www.financialhearings.com. 

För att delta via telefon, ring 

08-566 XXX (SE) eller +44 20 

XXX (UK). 

 

 

PRESENTATION AV 

DELÅRSRAPPORTEN   

Delårsrapporten kommenteras 

av verkställande direktör och 

koncernchef Anders Holmgren 

samt ekonomi- och finans-

direktör Christine Rankin i en 

telefonkonferens den  

9 november 2017, kl 11:00 

CET. Presentationsmaterial 

finns tillgängligt ca en timme 

tidigare på www.cherry.se. 

Presentationen kan följas via 

www.cherry.se och/eller 

www.financialhearings.com. 

För att delta via telefon, ring 

08-5664 2693 (SE) eller  

+44 20 3008 9807 (UK). 

https://www.cherry.se/sv/finansiella-rapporter-10254/
http://www.cherry.se/
http://www.financialhearings.com/
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” 
 

Koncernens EBITDA-

resultat ökade med 263 

procent till 112 Mkr och 

EBITDA-marginalen 

uppgick till 20 procent. 

Det är bra men vi kan 

bättre och hela koncernen 

ska växa – med stärkt 

lönsamhet.  

 

Anders Holmgren,  

VD 

 

ONLINE MARKETING FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS STARKT 

Även verksamheten inom affärsområde Online Marketing (tidigare Prestationsbaserad 

marknadsföring) fortsätter att växa i snabb takt med god lönsamhet. Strategin att växa 

organiskt gör att bolaget har god kontroll och flexibilitet, vilket gör att etableringar på 

nya marknader snabbt genererar intäkter. Det finns mer att göra och planen att 

expandera verksamheten på flera nya marknader fortsätter. Under det tredje kvartalet 

ökade besökarna på samtliga marknader liksom nya deponerande kunder. På den 

japanska marknaden såg vi en fortsatt ökning av antalet besökare som bidrog marginellt 

till intäkterna under tredje kvartalet.   

CHERRY HANDLAS NU PÅ NASDAQ STOCKHOLM 

Den 18 oktober 2017 inleddes handeln med Cherrys B-aktie (STO: CHER-B.T) på Nasdaq 

Stockholm efter elva år på AktieTorget. Flytten ger oss möjligheter att fortsätta 

tillväxtresan och att möta nya aktörer på kapitalmarknaden samt andra intressenter som 

bidrar till att vi kan stärka vår position som det mest kompletta spelbolaget. 

FRAMTIDSUTSIKTER (JUSTERAD 1 NOVEMBER 2017) 

Inför publiceringen av tredje kvartalsrapporten har Cherry gjort en djupare analys av 

utvecklingen inom sitt dotterbolag ComeOn Integrationsarbetet av ComeOn har inte 

genomförts enligt plan och den fördröjning som uppstod under sommaren, i kombination 

med felaktiga marknadsföringsbeslut, har bidragit till högre kostnader och sämre 

resultatutveckling än planerat. Den 26 oktober 2017 utsågs en ny ledningsgrupp med 

stor erfarenhet från att ha etablerat ComeOn till en marknadsledande aktör. Denna 

ledning kommer nu att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra bolagets intjänings-

förmåga och effektivitet. Den 1 november reviderade Cherry sin helårsprognos för 2017, 

från en intäktsgenerering om cirka 2 500 Mkr till omkring 2 200 Mkr samt sänkning av 

resultatet (EBITDA), från cirka 480 Mkr till omkring 400 Mkr.  

Cherry-koncernens övriga affärsområden fortsätter att utvecklas väl, med god 

kostnadskontroll och väl avvägda investeringar. 

 

Viktiga händelser 

UNDER KVARTALET 

 Den 12 juli meddelades utfallet av incitamentsprogram i Cherry AB. 

 Den 17 augusti justerade Cherry sin prognos för helåret 2017. 

 Den 21 september fastställdes den slutliga förvärvsanalysen för ComeOn. 

EFTER KVARTALETS UTGÅNG 

 Den 13 oktober godkändes Cherry AB (publ) för notering på Nasdaq Stockholm. 

 Den 16 oktober offentliggjorde Cherry prospekt i samband med listbyte till Nasdaq 

Stockholm. 

 Den 18 oktober inleddes handeln med Cherry AB:s B-aktier på Nasdaq Stockholm. 

 Den 26 oktober utsågs en ny ledningsgrupp och en tillfällig VD för ComeOn. 

 Den 1 november reviderade Cherry sin helårsprognos för koncernens utveckling. 

 Valberedning utsågs den 6 november 2017. 

 

• För viktiga händelser per affärsområde, se respektive affärsområde.
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Koncernens finansiella utveckling 

 

Cherry-koncernens verksamhet är indelad i affärsområdena Online Gaming, Online 

Marketing, Game Development, Gaming Technology, Restaurangcasino och Utvecklings-

projekt. Affärsområdet Gaming Technology särredovisas från första kvartalet 2017 och 

Highlight Games redovisas som andelar i intressebolag från andra kvartalet 2017.  

Se not 1, redovisningsprinciper, för mer information. 

TREDJE KVARTALET 2017 

Intäkter och resultat 
Koncernens intäkter ökade med 165 procent till 567 Mkr (214). Organisk tillväxt uppgick 

till 30 procent. EBITDA och EBIT för koncernen förbättrades avsevärt och uppgick till 112 

Mkr (31) respektive 78 Mkr (22). EBITDA-marginalen uppgick till 20 procent (14). 

Valutakursrörelser har påverkat positivt koncernens intäkter med 0 procent. EBITDA 

marginalen stärktes med 1 procentenhet till följd av valutaeffekter. 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 40 Mkr (32). Under tredje 

kvartalet 2016 redovisades ComeOn som ett intressebolag och 22 Mkr redovisades inom 

finansnettot som andel från intressebolag. Finansnettot påverkades negativt främst av 

räntekostnader om 49 Mkr (10) avseende det obligationslån som emitterades i samband 

med förvärvet av ComeOn.  

Resultat efter skatt uppgick till 42 Mkr (31), motsvarande 0,21 kr (0,27) per aktie efter 

utspädning och innehav utan bestämmande inflytande.  

Avskrivningar och investeringar  

Koncernens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick för 

kvartalet till 10 Mkr (21). Avskrivningar och nedskrivningar uppgick för kvartalet till -34 

Mkr (-9). Ökningen förklaras främst av förvärvet av ComeOn.  

DE NIO FÖRSTA MÅNADERNA 2017 

Intäkter och resultat 
Koncernens intäkter ökade med 182 procent till 1 644 Mkr (583). Organisk tillväxt upp-

gick till 36 procent. EBITDA och EBIT för koncernen förbättrades avsevärt och uppgick 

till 288 Mkr (71) respektive 190 Mkr (45). EBITDA-marginalen ökade till 18 procent (12). 

Valutakursrörelser har påverkat positivt koncernens intäkter med 2 procent. EBITDA- 

marginalen påverkades positivt med 2 procentenheter till följd av valutaeffekter. 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 102 Mkr (62) och resultat efter 

skatt uppgick till 93 Mkr (57), motsvarande 0,49 kr (0,48) per aktie efter utspädning och 

innehav utan bestämmande inflytande. Finansnettot påverkades negativt främst av 

räntekostnader om 89 Mkr (10), avseende det obligationslån som emitterades i samband 

med förvärvet av ComeOn. Från augusti 2016 konsoliderades ComeOn som intressebolag 

och för delårsperioden 2016 redovisades inom finansnettot en resultatandel från 

intressebolag om 22 Mkr.  

   
 

 
 

 

  

 

 
 

ComeOn inkluderas under finansiella poster som resultat från andelar i intressebolag för perioden augusti-september 2016 och  

konsoliderades som ett helägt dotterbolag i Cherry-koncernen från den 1 oktober 2016. 

 

 KONCERNENS EXTERNA INTÄKTER  

PER AFFÄRSOMRÅDE 

 

 

 

 

   

   

jan-dec

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 567 214 165% 1 644 583 182% 1 102

EBITDA 112 31 263% 288 71 303% 174

EBITDA-marginal 20% 14% 18% 12% 16%

EBIT 78 22 264% 190 45 323% 115
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Avskrivningar och investeringar  

Koncernens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick 

under niomånadersperioden till 45 Mkr (42). Avskrivningar och nedskrivningar uppgick 

till -98 Mkr (-26). Ökningen förklaras främst av förvärvet av ComeOn.  

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 

65 Mkr (6).  

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -1 246 Mkr (-418). Förändringen 

förklaras främst av återbetalningen av den kortfristiga skulden till ComeOns tidigare 

ägare samt förvärvet av intressebolaget Highlight Games.  

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2017 till 362 Mkr (306 Mkr per 

den 31 december 2016). Koncernen har fortsatt god likviditet och har vidare en 

checkräkningskredit på 35 Mkr som per utgången av tredje kvartalet var nyttjad med  

3 Mkr.  

Räntebärande skulder uppgick den 30 september 2017 till 1 693 Mkr (470 Mkr per den 31 

december 2016). Ökningen är en följd av att Cherry emitterat en obligation om 135 

MEUR för att slutfinansiera ComeOn-förvärvet.  

Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpotts uppgick den 30 september 

2017 till 122 Mkr (117 Mkr per den 31 december 2016). Detta belopp (122 Mkr) kan 

begränsa nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska 

spelmyndighetens regler. Kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer uppgick till 

143 Mkr (147 Mkr per den 31 december 2016). 

Eget kapital uppgick till 1 334 Mkr per den 30 september 2017 (477 Mkr per 31 december 

2016). Ökningen förklaras främst av en emission till säljarna i ComeOn i samband med 

slutregleringen av köpeskillingen i maj. Detta innebär ett eget kapital per aktie uppgick 

till 11,99 kr (4,92 kr per 31 december 2016). Under det tredje kvartalet fastställdes den 

slutliga förvärvsanalysen för ComeOn-förvärvet. Med anledning av en förnyad bedömning 

av det verkliga värdet av den tidigare ägda 49 procentiga andelen, gjordes en justering 

av omvärderingen av tidigare ägd andel om 510 Mkr som redovisades i fjärde kvartalet 

2016. 510 Mkr har återförts och motsvarande justering har skett av goodwill. Justeringen 

har inte någon kassaflödeseffekt och påverkar inte resultatet för 2017 men minskar 

redovisad goodwill mot eget kapital. 

Soliditeten uppgick till 38 procent (14 procent den 31 december 2016).  

Moderbolaget 

Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till övriga koncernbolag, främst 

inom finans, ekonomi, affärsutveckling, administration och management. Intäkterna för 

delårsperioden uppgick till 6,1 Mkr (2,3) och resultatet före skatt uppgick till -108,0 Mkr 

(-6,7). 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 10 Mkr (25,9 Mkr per 31 december 

2016). 
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Online Gaming (tidigare Nätspel) 

 

 

Från och med fjärde kvartalet 2016 inkluderar siffrorna förvärvade ComeOns kunder.  

TREDJE KVARTALET 2017 

Under tredje kvartalet ökade intäkterna med 214 procent till 448,5 Mkr (142,8). 

Organisk tillväxt uppgick till 14 procent. Resultatet förbättrades markant och EBITDA 

ökade med 269 procent och uppgick till 67,0 Mkr (18,1). EBITDA-marginalen för perioden 

ökade från 13 procent till 15 procent. Det under 2016 förvärvade ComeOn bidrog till 

intäkts- och marginalförbättringen. Proforma Q3 2016, med antagandet om att ComeOn 

redovisas som fullt konsoliderat under tredje kvartalet 2016, beräknades affärsområdets 

intäkter till 404 Mkr att jämföra med 448 Mkr för tredje kvartalet 2017, en ökning om  

11 procent. 

Under tredje kvartalet fortsatte tillväxten för Online Gaming och deponerat belopp 

ökade med 270 procent och uppgick till 1 375 Mkr (371). Mobilandelen av affärsområdets 

spelöverskott uppgick under det tredje kvartalet till 59 procent (36). Casinoandelen av 

affärsområdets spelöverskott uppgick till 83 procent (98). Sportsbooksandelen av 

affärsområdets spelöverskott uppgick till 17 procent (2). 

Investeringar i marknadsföring för affärsområdet ökade under tredje kvartalet och 

uppgick till 172,3 Mkr (46,2), vilket utgjorde 38 procent (32) av nätspelsintäkterna. 

Jämfört med föregående kvartal innebär det en minskning med 2 procentenheter.  

Skattekostnader enligt olika lokala spellagstiftningar uppgick till 23,3 Mkr (11,0). 

Även under tredje kvartalet har integrationen av nätspelsverksamheterna till ComeOn 

påverkat tillväxten och lönsamheten. Fusionsarbetet är i allt väsentligt slutfört och för 

att intensifiera arbetet att nå uppsatta mål utsågs i slutet av oktober flera av de 

personer som var med från starten i ComeOn att framöver leda verksamheten. Bolagets 

styrelseordförande, Tomas Johansson, kommer att vara tillförordnad VD under tiden 

rekrytering av ny VD pågår.   

VIKTIGA HÄNDELSER 

• Marknadsföringen ökade med satsningar i stora marknader som Sverige och Tyskland.  

• Nya betalningsplattformar, anpassade till lokala önskemål, har varit framgångsrika i 

framförallt Tyskland och Storbritannien. 

• Det interna fokus som dominerat fram till oktober 2017 kommer nu att skifta till 

kundfokus och lansering av nya varumärken som uppfyller spelarnas krav på upplevelse 

och enkla lösningar för betalning och bonushantering.  

Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016

Antal registrerade kunder vid 

periodens slut 4 081 970 3 792 634 3 498 921 3 181 799 1 383 253

Antal nya kunder under perioden 289 336 293 713 317 122 1 798 546 105 493

Antal aktiva kunder 331 265 341 192 345 904 310 706 88 752

Deponerat belopp under perioden 

(Mkr) 1 375 1 309 1 359 1 280 371

  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 
   

   

 

 

 ComeOn  

 
 

 

 Cherry bedriver nätspelsverksam-

het genom sin investering i affärs-

området Online Gaming - 

ComeOn. Affärsområdet erbjuder 

casino, sportsbetting och lotterier 

för mobil, surfplatta och dator 

genom varumärken som 

casinostugan, cherrycasino, 

comeon, folkeauto-maten, 

mobilebet, norgesspill, sunmaker, 

sunnyplayer, och svea- casino. 

Samtliga varumärken drivs från 

operativa bolag belägna på Malta 

genom licenser utfärdade av 

Malta, Schleswig-Holstein eller 

Storbritannien. Cherrys ägarandel 

är 100 procent. 

 

   

jan-dec

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 448 143 214% 1 338 390 243% 831

EBITDA 67 18 269% 186 36 422% 120

EBITDA-marginal 15% 13% 14% 9% 14%

EBIT 39 14 181% 105 23 351% 81
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Game Development (tidigare Spelutveckling)  

 

AFFÄRSOMRÅDE GAME DEVELOPMENT 

Affärsområdet innefattar investeringar i spelutvecklingsbolagen Yggdrasil Gaming samt 

Highlight Games. 

TREDJE KVARTALET 2017 

Yggdrasil Gaming 

Under tredje kvartalet ökade intäkterna för Yggdrasil med 110 procent och uppgick till 

44,1 Mkr (21,0), varav 5,5 Mkr (3,0) var interna intäkter från Cherrys spelsajter. 

Intäktsökningen förklaras främst av ökande intäkter hos befintliga kunder, lansering av 

nya spel, samt fler kunder live. Under kvartalet undertecknades 10 nya licenser (2). 

EBITDA för tredje kvartalet uppgick till 18,7 Mkr (9,2). EBITDA-marginalen uppgick till  

42 procent (44). De ökade rörelsekostnaderna förklaras främst av ökning av antalet 

anställda i bolaget under 2016 och 2017.  

Under tredje kvartalet har utvecklingskostnader för programvara, aktiverats i  

balansräkningen till ett värde om 4,2 Mkr (0,3). 

Antalet spelartransaktioner ökade med 132,6 procent och uppgick till 1,019 miljoner 

stycken (438 miljoner). Mobilt spelande stod för 59 procent (54) av spelöverskottet. 

Highlight Games 

Under andra kvartalet 2017 förvärvade Cherry 25 procent av spelutvecklingsbolaget 

Highlight Games Ltd, med en option på att förvärva ytterligare 26 procent inom ett år. 

Intressebolaget Highlight Games konsolideras från den 1 juni 2017 och rapporteras i 

koncernens resultaträkning under resultat från andel i intressebolag.  

Bolaget är ännu i ett uppbyggnadsskede och bidrog med -0,4 Mkr som redovisas som 

andel av intressebolags resultat. Bolaget arbetar intensivt med utveckling och 

förberedelser inför lanseringen av produkter på flera marknader, från fjärde kvartalet 

2017 och framåt.  

VIKTIGA HÄNDELSER  

• Yggdrasil lanserade tre nya spel under kvartalet: Rainbow Ryan, Valley of the Gods och 

Jungle Books. För första gången lanserades ett spel, Jungle Books, samtidigt på 

samtliga reglerade marknader. 

• SkillOnNets varumärken, som EUcasino, Slotsmagic och PlayMillion samt nyligen 

lanserade brittiska PlayOJO, erbjuder nu Yggdrasils spelportfölj och marknadsverktyg. 

• I november lanserade Yggdrasil sina första spel och marknadsföringsverktyg i Danmark 

i samarbete med Jackpotjoys varumärken Vera&John och InterCasino.  

  

   
 

  

 

  

 

 
 

Ovan redovisade information avser endast Yggdrasil Gaming då Highlight Games redovisas som ett intressebolag och därmed ej inkluderas i 

koncernens intäkts-, EBITDA eller EBIT-siffror. 

 

   

 

 

 

 

 Yggdrasil Gaming  

   

 Cherry bedriver spelutveckling 

främst genom sin investering i 

Yggdrasil Gaming. Yggdrasil 

utvecklar innovativa spel för 

dator, surfplatta och mobil som 

licensieras till olika spelopera-

törer. Bolaget har licenser på 

Malta, i Storbritannien, Gibraltar 

och Rumänien. Yggdrasil erbjuder 

också sina kunder konceptet White 

Label Studios, där kunderna kan 

skräddarsy sina egna spelauto- 

mater. Bolaget har en stark 

position som kvalitetsleverantör av 

så kallade video-slots. Cherrys 

ägarandel i Yggdrasil Gaming är 84 

procent.  

 

   
 Highlight Games  

   

 Highlight Games utvecklar inno- 

vativa produkter för den virtuella 

sportspelsmarknaden både online 

och fysiskt, bland annat med 

innehåll från ligafotboll. Bolaget 

planerar att lansera spel som 

efterfrågas inom andra sporter,  

till den virtuella och sportsbetting- 

marknaden 2017 och framåt. 

Cherrys ägarandel är 25 procent. 
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Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 44 21 110% 118 55 114% 87

EBITDA 19 9 104% 50 27 86% 40

EBITDA-marginal 42% 44% 42% 49% 46%

EBIT 15 6 162% 41 18 128% 27
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Online Marketing (tidigare Prestationsbaserad marknadsföring) 

 

TREDJE KVARTALET 2017 

Under tredje kvartalet ökade intäkterna med 180 procent till 44,6 Mkr (15,9), varav 5,4 

Mkr (2,3) var interna intäkter från Cherry, där även Game Lounges del av intäkterna från 

ComeOn samt white label-sajt SveaCasino.com och SuomiAutomaatti.com ingår. EBITDA 

ökade med 462 procent och uppgick till 33,4 Mkr (6,0), vilket motsvarar en marginal om 

75 procent (37). Marginalförbättringen förklaras främst av uppnådda skalfördelar i 

samband med tillväxten. 

Nya deponerande kunder (NDCs) ökade med 99 procent till 12 525 (6 281), jämfört med 

tredje kvartalet 2016. Jämfört med föregående kvartal 2017 var ökningen 24 procent. 

Game Lounge fortsatte sina satsningar på att bygga starka varumärken, förstärka SEO 

och expandera till nya marknader. Strategin är att bolaget till hundra procent ska ske 

organiskt. Den starka utvecklingen under tredje kvartalet är resultatet av satsningar på 

sökoptimering (SEO) och marknadsföring på samma nivå som föregående kvartal på nya 

såväl som etablerade marknader. Jämfört med föregående kvartal 2017 ökade antalet 

besökare och nya deponerande kunder ökade på samtliga marknader. Den japanska 

marknaden har haft en fortsatt god utveckling under tredje kvartalet.  

Planen att expandera på flera nya marknader ligger fast, i slutet av tredje kvartalet 

2017 var bolaget verksamt på 10 marknader (9). Bland de nya marknaderna hör 

Danmark, och bolaget planerar för start i Italien och Spanien under det fjärde kvartalet.  

  

   
 

  

 

  

 

 
   

   

 

 

 Game Lounge  

 
 

 

 Cherry bedriver prestations-

baserad marknadsföring genom sin 

investering i Game Lounge. 

Bolaget är ett av de snabbast 

växande europeiska bolagen inom 

prestationsbaserad marknads-

föring och skapande av kundkon-

takter (leads) på internet. 

Erbjudandet riktar sig till 

nätspelsoperatörer. Bolaget 

knyter till sig onlinespelare via 

olika produkter och tjänster som 

dirigeras till ett flertal nätspels-

operatörer som Betsson, Unibet 

och ComeOn. Bolaget jobbar 

primärt med en affärsmodell som 

är baserad på intäktsdelning med 

speloperatörerna där de via 

organisk trafik genererar 

kvalitativa kunder till sina 

operatörer. Bolaget är idag 

verksamt på tio marknader. 

Cherrys ägarandel i bolaget är 51 

procent med en option att 

förvärva ytterligare 49 procent 

efter 2017.  

 

   

jan-dec

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 45 16 180% 107 38 180% 57

EBITDA 33 6 462% 68 14 401% 19

EBITDA-marginal 75% 37% 64% 36% 33%

EBIT 32 5 560% 63 11 493% 14
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Gaming Technology (tidigare Spelteknologi) 

 

TREDJE KVARTALET 2017 

Under det tredje kvartalet 2017 redovisade XCaliber intäkter om 10,4 Mkr, varav 10,3 

Mkr var interna intäkter från ComeOn. EBITDA uppgick till -0,3 Mkr. Resultatet förklaras 

främst av att bolaget är i ett uppbyggnadsskede. 

XCaliber har redan en stark ställning när det gäller nytänkande inom onlinespel. Bolaget 

är nu ISO 27001-ccertifierat, vilket ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för 

XCalibers interna kontroll över informationssäkerheten. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER  

• Under det tredje kvartalet lanserades spel- samt betalningsplattformar för XCalibers 

externa kunder. Ytterligare fem betalningsaktörer har knutits till XCalibers 

betalningsplattform. 

• I september skrevs ett tvåårsavtal med ett snabbväxande spelbolag som kommer att 

använda Omarsys, XCalibers spårningsverktyg med rapportering i realtid.  

• XCaliber, i samarbete med ComeOn har tecknat avtal med en extern kund om 

lansering av ett nytt innovativt casinospel. Lanseringen sker under två varumärken 

samt på flera marknader.  

 

 

  

   
 

  

 

  

 

 
   

   

 

 

 XCaliber  

 
 

 

 Cherry utvecklar spelteknologi 

genom sin investering i XCaliber. 

XCaliber är ett B2B-teknikbolag 

som erbjuder innovativa 

produkter och tjänster till 

nätspelsoperatörer, samarbets-

partners och andra inom och 

utanför spelindustrin. Kunderna 

får tillgång till en ledande 

spelplattform och flera inno-

vativa verktyg, uppföljnings-

system 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. Verksam-

heten startade i november 2016, 

som en avknoppning från 

ComeOn. 
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Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 10 0 29 0 0

EBITDA 0 0 -2 0 0

EBITDA-marginal -3% -5%

EBIT 0 0 -2 0 0
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Restaurangcasino 

 

 

TREDJE KVARTALET 2017 

Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 40,9 Mkr (39,5). Ökningen av intäkterna 

förklaras främst av kalenderavvikelser. Cherry Spelglädje AB fortsätter att ta 

marknadsandelar på en minskande marknad. 

EBITDA uppgick till 4,8 Mkr (4,2). Även detta förklaras främst av kalenderavvikelser. 

Enligt statistik från Lotteriinspektionen uppgick Cherrys marknadsandel av spelbord i 

september 2017 till 69 procent (68). Cherry hade vid tredje kvartalets utgång spel på 

356 bord (351) och 256 spelplatser motsvarande 67 procent av den svenska marknaden 

(250 spelplatser respektive 65 procent). 

VIKTIGA HÄNDELSER  

• Den 4 augusti 2017 avslutades Spelutredningens remissrunda avseende förslaget på ny 

reglering av den svenska spelmarknaden. Cherry har strävat efter att motivera fördel-

arna med att bedriva landbaserat kommersiellt spel. Cherry Spelglädjes verksamhet 

inom restaurangkasino bedrivs med en hög personalintensitet och branschen erbjuder 

många människor ett första steg in på arbetsmarknaden. Utredningens förslag på 

höjning av maxinsatsen bedöms inte tillräcklig för att kompensera för de föreslagna 

höjningarna av punktskatten på spelbord och licensavgiften. Därmed är risken stor för 

att förslaget medför färre arbetstillfällen och en koncentration av verksamheten och 

besöksnäringen till storstäderna. 

• Lotteriinspektionen har från september 2017 villkorat 55 förnyade tillstånd att bedriva 

kasinospel i olika restauranger inom Cherry Spelglädje AB. De förnyade tillstånden är 

villkorade av att Cherry Spelglädje uppfyller kraven enligt relevanta svenska lagar och 

EU-direktiv, inklusive förordningen om penningtvätt. Det senare anger att bolag är 

skyldiga att ange verklig huvudman. De dokument som Lotteriinspektionen har begärt 

inkluderar information om de fysiska personer som är ledningen eller verkliga 

huvudman i juridiska personer med direkt eller indirekt ägande i Cherry AB (publ) och 

därmed också i Cherry Spelglädje AB, enligt definition i EU:s direktiv om penningtvätt 

(EU/2015/849). I september överklagade Cherry Spelglädje AB Lotteriinspektionens 

beslut och begärt inhibition av förvaltningsrättens beslut till dess att saken prövats 

samt ett preliminärt utlåtande från EU-domstolen om hur direktivet ska tolkas. 

Bakgrunden till Cherry Spelglädje AB:s begäran är att bolaget anser att 

Lotteriinspektionen gjort en alltför långtgående och oproportionerlig tolkning av 

direktivet, vilket också diskriminerar EU-medborgare från andra länder. Vidare anför 

Cherry Spelglädje AB att dessa krav inte är tillämpliga på bolaget då lagen anger ett 

undantag för dotterbolag till ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. 

Förvaltningsrätten i Linköping har i början av november 2017 bifallit 2017 Cherry 

Spelglädjes begäran om inhibition till dess att frågan är slutligt avgjord.  

Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016

Antal restaurangcasinon 

där Cherry har spel 256 262 256 263 250

   
 

  

 

  

 

 
   

   

 

 

 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 

event-casino till företag och 

privatpersoner.   
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Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% 2016

Intäkter 41 39 4% 115 114 1% 157

EBITDA 5 4 15% 12 12 0% 17

EBITDA-marginal 12% 11% 10% 10% 11%

EBIT 4 3 10% 9 9 -8% 13
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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. 

TREDJE KVARTALET 2017 

Rörelseresultatet (EBIT) belastas med -4,3 Mkr (-4,0), avseende kostnader för noteringen 

på Nasdaq Stockholm samt förvärvet av ComeOn. 

Koncerngemensamt 

TREDJE KVARTALET 2017 

Koncerngemensamma kostnader avser främst moderbolagets kostnader för 

koncernstabsfunktioner. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,1 Mkr (-2,5). Ökningen 

förklaras främst av fler anställda, avgångsvederlag till två personer och kostnader för 

bättre systemstöd. 

Övrig information 

UTVECKLING PÅ REGLERADE MARKNADER 

Cherry är verksamt på ett stort antal marknader via sina olika affärsområden och 

varumärken. Alltfler länder i Europa inför lokala regleringar för onlinespel och spelbolag 

bereds möjlighet att få lokala spellicenser. För spelbolagen innebär lokala licenser en 

möjlighet att kunna konkurrera på lika villkor och med ett ökat konsumentskydd. 

Cherrys dotterbolag innehar licenser på ett stort antal marknader runt om i Europa, 

bland annat Malta, Storbritannien, Tyskland (Schleswig-Holstein) och Italien. I våras 

presenterade regeringen en spellicensutredning för att reglera den svenska 

spelmarknaden som idag bedrivs via spellicenser utfärdade av andra länder i Europa. 

Ambitionen är att det ska komma en svensk reglering på plats under 2018. Detta skulle 

innebära både ett ökat konsumentskydd för spelarna och ökade intäkter till staten i 

form av skatter. I Nederländerna har den nederländska regeringen meddelat att de 

ämnar presentera ett nytt lagförslag i mitten av 2018, med ikraftträdande 2018. 

TVISTER 

I september erhöll Cherry Spelglädje AB en begäran från Lotteriinspektionen avseende 

dokument som inkluderar information om de fysiska personer som är ledningen eller 

verkliga huvudman i juridiska personer med direkt eller indirekt ägande i Cherry AB 

(publ) och därmed också i Cherry Spelglädje AB, enligt definition i EU:s direktiv om 

penningtvätt (EU/2015/849). Cherry Spelglädje AB anser att Lotteriinspektionen gjort en 

alltför långtgående och oproportionerlig tolkning av direktivet, vilket också 

diskriminerar EU-medborgare från andra länder, och har därför överklagat till 

förvaltningsrätten, som har bifallit och beslutat om inhibition. Läs mer på sid 10.  

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för 2016 som 

finns på bolagets webbplats cherry.se samt till det prospektet som upprättats som en 

del i noteringen på Nasdaq Stockholm. 

MEDARBETARE 

Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) inom koncernen 

under tredje kvartalet uppgick till 686 (326), varav 407 (163) var män. Vid kvartalets 

utgång uppgick antalet anställda till 1 233 (882) personer, var av 517 (289) var män. 

Ökningen beror främst på förvärvet av ComeOn. 

   
   

 

 

 

 

Txt 

 

 ?   

   

 

18 okt 
Cherry AB:s ordförande Morten 

Klein (t.v.) och bolagets VD, 

Anders Holmgren, öppnade 

handeln på Nasdaq Stockholm 

genom att ringa i börsklockan. 
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FÖRÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGSGRUPPEN 

Efter periodens slut, den 8 november 2017, utsåg Cherry AB (publ) Anders Antonsson till 

ny IR- och kommunikationsansvarig. Han efterträder Carolina Haglund Strömlid, som valt 

att tillträda annat konsultuppdrag.  

ÅRSTÄMMA 2018 

Årsstämma i Cherry AB (publ) hålls den 9 maj 2018 i Stockholm. 

VALBEREDNING  

I enlighet med beslut vid Cherry AB (publ):s årsstämma den 16 maj 2017 har 

medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2018 utsetts. 

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 30 september 2017: Jeremy 

Xuereb (utsedd av Prunus Avium Ltd), Pontus Lindvall (utsedd av Per Hamberg), Rolf 

Åkerlind (utsedd av Lars Kling) samt Morten Klein (ordförande Cherry AB), som också är 

sammankallande för valberedningen. Valberedningen representerar tillsammans cirka 40 

procent av antalet röster i Cherry AB. Bolagets ordförande har valt att avstå sin rösträtt 

i valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2018 framlägga förslag 

avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, 

styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, i förekommande fall revisor(-er), 

arvode till revisor(-er), ordförande på årsstämman samt eventuella ändrade principer 

för hur ledamöter av valberedningen ska utses. Valberedningen ska motivera valet av 

förslag på styrelseledamöter mot bakgrund att en jämn könsfördelning eftersträvas samt 

redogöra för den mångfaldspolicy som tillämpats. 

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen via e-post till 

ebba.ahlgren@cherry.se eller med brev till Cherry AB, Valberedningen, Stureplan 19, 

111 45 Stockholm. 

AKTIESPLIT 

Vid årsstämman i Cherry AB (publ) den 16 maj 2017 beslutades att öka antalet aktier i 

bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i fem aktier av motsvarande 

serie (s.k. aktiesplit 1:5). Aktiespliten genomfördes med avstämningsdag den 3 juli 

2017. Till följd av spliten har Cherrys B-aktie ny ISIN-kod, SE0010133256. 

UTFALL AV INCITAMENTSPROGRAM 

Teckningsoptionsprogram 2014/2017 i Cherry AB (publ), beslutat på årsstämma den 8 

maj 2014, avslutades i mitten av juli. Programmet som riktades till medarbetare i 

Sverige och på Malta tecknades till cirka 95,31 procent och medför att antalet B-aktier, 

efter omräkning till följd av genomförd split 1:5, ökar med 610 000 stycken. 

Programmet medför således en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent av antalet aktier 

och cirka 0,4 procent av antalet röster i bolaget. Teckningskursen efter omräkning till 

följd av split för aktierna var cirka 10,99 kronor per aktie och Cherrys aktiekapital ökas 

med 67 100 kr till 11 419 595,55 kr. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING   

 

 

År Händelse A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Totalt

Aktie-

kapital

Kvot-

värde

2014 Nyemission 638 931 997 600 12 443 973 13 441 573 7 392 865 0,55

2015 Apportemission 546 239 997 600 12 990 212 13 987 812 7 693 297 0,55

2016 Apportemission 309 302 997 600 13 299 514 14 297 114 7 863 413 0,55

2016 Apportemission 2 901 461 997 600 16 200 975 17 198 575 9 459 216 0,55

2016 Apportemission 62 500 997 600 16 263 475 17 261 075 9 493 591 0,55

2017 Apportemission 3 341 657 997 600 19 605 132 20 602 732 11 331 503 0,55

2017 Apportemission 38 169 997 600 19 643 301 20 640 901 11 352 496 0,55

2017 Split 3 990 400 78 573 204 4 988 000 98 216 505 103 204 505 11 352 496 0,11

2017 Incentiveprogram 610 000 4 988 000 98 826 505 103 814 505 11 419 596 0,11

Förändring aktier Antal aktier

mailto:mebba.ahlgren@cherry.se
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STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 30 SEPTEMBER 2017 (RÖSTER) 

  

Största aktieägare i Cherry AB är Prunus Avium Ltd. Cherry AB hade 6 839 aktieägare 

den 30 september 2017. Antalet aktier anges efter genomförd aktiesplit per den 3 juli 

2017.  

SÄSONGSVARIATIONER 

Första och andra kvartalen präglas verksamheterna överlag inte av några väsentliga 

säsongsvariationer. Tredje kvartalet påverkas normalt av semesterperioden. Fjärde 

kvartalet har historiskt utvisat högre intäktsvolymer. 

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 ComeOn Malta Ltd, primärt i form av aktier i Cherrys dotterbolag till ett 

värde om 3 143 Mkr, enligt vad som närmare framgår av villkoren för obligationen.  

FRAMTIDSUTSIKTER (JUSTERAD 1 NOVEMBER 2017) 

Affärsområdet Online Gaming bedöms växa snabbare än nätspelsmarknaden. H2 

Gambling Capital bedömer att den europeiska spelmarknaden på nätet kommer växa 

med i genomsnitt 6 procent per år under perioden 2016-2022. Onlinespel 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 fortsatt tydligt. 

Den snabba sammanslagningen av nätspelsverksamheterna till ComeOn medförde ett 

intensivt integrationsarbete och påverkade därmed tillväxten. Mot bakgrund av att 

sammanslagningen inte uppnådde en full positiv effekt på koncernens intäkter och 

resultat, justerade Cherry den 17 augusti sin prognos för helåret 2017.   

Inför publiceringen av tredje kvartalsrapporten har Cherry gjort en djupare analys av 

utvecklingen inom sitt dotterbolag ComeOn Integrationsarbetet av ComeOn har inte 

genomförts enligt plan och den fördröjning som uppstod under sommaren, i kombination 

med felaktiga marknadsföringsbeslut, har bidragit till högre kostnader och sämre 

resultatutveckling än planerat. Den 26 oktober 2017 utsågs en ny ledningsgrupp med 

stor erfarenhet från att ha etablerat ComeOn till en marknadsledande aktör. Denna 

ledning kommer nu att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra bolagets intjänings-

förmåga och effektivitet. Den 1 november reviderade Cherry sin helårsprognos för 2017, 

Namn A-aktier B-aktier

Andel av 

aktiekapital Andel röster

Prunus Avium Ltd 0 25 903 835 25,0% 17,4%

Klein Group 500 000 14 081 035 14,0% 12,8%

Familjen Hamberg 1 478 105 2 139 665 3,5% 11,4%

Familjen Kling 1 478 105 1 864 275 3,1% 10,9%

Familjen Lundström 522 000 1 199 901 1,7% 4,3%

Handelsbanken Luxembourg                        280 495 2 624 020 2,8% 3,7%

Familjen Lindwall 448 805 807 050 1,2% 3,6%

Cail 0 4 881 870 4,7% 3,3%

Försäkringsaktiebolaget Avanza 280 490 1 979 480 2,2% 3,2%

Björn Grene 0 3 791 855 3,7% 2,6%

10 största ägarna 4 988 000 59 306 935 61,9% 73,4%

Övriga - 39 519 570 38,1% 26,6%

Totalt 4 988 000 98 826 505 100,0% 100,0%

   
 

2 200   

 

 Justerad koncernprognos för 

helåret 2017 med intäkter om 

cirka 2 200 Mkr och EBITDA 

om cirka 400 Mkr.  
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från en intäktsgenerering om cirka 2 500 Mkr till omkring 2 200 Mkr samt sänkning av 

resultatet (EBITDA), från cirka 480 Mkr till omkring 400 Mkr.  

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, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 8 november 2017, 

kl. 07:30 CET. 

 

Cherry AB (publ) 

Stockholm den 8 november 2017 

  

Anders Holmgren 

Verkställande direktör 

 

 
 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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Koncernens rapport över totalresultat 

 

  

Koncernens resultaträkning (Mkr) Q3 2017 Q3 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 Helår 2016

Intäkter 567 214 1 644 583 1 102

Summa rörelsens intäkter 567 214 1 644 583 1 102

Aktiverat arbete för egen räkning 4 0 12 5 8

Kostnad sålda tjänster -138 -70 -406 -209 -330

Bruttoresultat 434 144 1 250 379 781

Marknadsföringskostnader -177 -55 -568 -137 -313

Personalkostnader -98 -45 -269 -132 -211

Övriga kostnader -47 -13 -126 -38 -82

Rörelseresultat (EBITDA) 112 31 288 71 174

Avskrivningar/nedskrivningar -34 -9 -98 -26 -59

Rörelseresultat (EBIT) 78 22 190 45 115

Resultat fr andelar i intresseföretag 0 22 -1 22 22

Finansiella poster -38 -11 -87 -5 1

Resultat före skatt 40 32 102 62 139

Skatt 2 -1 -10 -5 -14

Resultat efter skatt 42 31 93 57 125

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 22 22 46 36 99

Innehav utan bestämmande inflytande 19 9 47 21 26

Resultat efter skatt 42 31 93 57 125

Vinst per aktie före utspädning (kr) 0,22 0,27 0,49 0,49 1,28

Vinst per aktie efter utspädning (kr) 0,21 0,27 0,49 0,48 1,27

Totalresultat (Mkr) Q3 2017 Q3 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 Helår 2016

Periodens resultat 42 31 93 57 125

Poster som senare kan återföras i 

resultaträkningen 0 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet -28 2 8 3 1

Summa totalresultat för perioden 13 33 101 60 126
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Koncernens balansräkning 

 

  

Koncernens balansräkning (Mkr) 2017-09-30 2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 2 708 2 753

Materiella anläggningstillgångar 41 21

Andelar i intresseföretag 10 0

Andra långfristiga fordringar 1 1

Kortfristiga fordringar 418 341

Likvida medel 362 306

Summa tillgångar 3 539 3 421

Eget kapital                                                 1 334 477

Långfristiga räntebärande skulder 1 602 457

Uppskjutna skatteskulder 25 29

Kortfristiga räntebärande skulder 91 13

Övriga kortfristiga skulder 486 2 445

Summa eget kapital och skulder 3 539 3 421
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Koncernens rapport över kassaflöde 

 

 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 

  

Koncernens kassaflödesanalys (Mkr) Q3 2017 Q3 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 Helår 2016

Resultat efter finansiella poster 40 32 102 62 139

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 39 -16 116 -4 37

Betald skatt -26 -3 -35 -1 9

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital

52 14 183 57 185

Förändringar i rörelsekapital -4 -48 -118 -51 -21

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 -35 65 6 164

Investeringar i anläggningstillgångar -10 -21 -45 -42 -61

Investering i dotterbolag/Intressebolag 0 -376 -1 200 -376 -273

Förändring långfristiga fordringar 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 -397 -1 246 -418 -334

Tillskott från minoritet 0 0 2 0 0

Nyemission teckningsoptioner 6 0 14 1 1

Utdelning -8 0 -8 0 -19

Förändring långfristiga skulder -46 471 1 226 470 468

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -49 471 1 234 471 450

Förändring av likvida medel -10 39 53 59 281

Likvida medel vid periodens början 369 45 306 24 24

Kursdifferenser likvida medel 0 1 0 2 2

Likvida medel vid periodens slut * 359 85 359 85 306

* Likvida medel 362 85 362 85 306

Checkkredit -3 0 -3 0 0

Förändringar i koncernens eget kapital (Mkr) jan-sep 2017 jan-sep 2016

Ingående balans 477 157

Nyemission 1 047 433

Transaktioner med innehav utan  bestämmande inflytande -22 1

Omvärdering skuld avseende innehav utan  bestämmande inflytande -262 0

Utdelning -8 0

Totalresultat 101 60

Eget kapital vid periodens slut 1 334 651

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 1 245 584

Minoritetsintresse 89 66

Totalt eget kapital 1 334 651
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Sammandrag av moderbolagets resultaträkning 

 

 

 

Sammandrag av moderbolagets balansräkning 

 

  

Moderbolagets resultaträkning (Mkr) Q3 2017 jan-sep 2017 Helår 2016

Intäkter 2 6 3

Övriga externa kostnader -8 -19 -8

Personalkostnader -7 -13 -8

Avskrivningar 0 0 0

Rörelseresultat -13 -26 -14

Finansiella poster -35 -82 14

Resultat före skatt -48 -108 0

Skatt 0 0 0

Resultat efter skatt -48 -108 0

Moderbolagets balansräkning (Mkr) 2017-09-30 2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar 0 0

Andelar i koncernföretag 3 114 2 848

Andelar i intresseföretag 32 0

Fordringar hos koncernföretag 201 246

Övriga fordringar 12 3

Likvida medel 10 26

Summa tillgångar 3 369 3 123

Eget kapital                                                 1 522 578

Avsättningar 0 0

Långfristiga räntebärande skulder 1 602 457

Kortfristiga räntebärande skulder 91 12

Övriga kortfristiga skulder 154 2 076

Summa eget kapital och skulder 3 369 3 123
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Noter 

Not 1. Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, 

Delårrapportering. Delårsrapporten är upprättad i enlighet 

med International Financial Reporting Standards (IFRS), samt 

tolkningar av gällande standards från International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de är 

antagna av EU.   

Moderbolagets rapporter har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och RFR2. Nya standarder och tolk-

ningar har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens 

redovisning. 

Cherry har utvärderat de potentiella effekterna för 

koncernen av införandet av IFRS 15, den nya intäkts-

standarden och IFRS 9, Finansiella Instrument som träder i 

kraft 2018 samt IFRS 16 Leasing som träder i kraft 2019. 

Cherrys bedömning är att effekterna av införandet av dessa 

nya standarder inte kommer att ha någon väsentlig inverkan 

på intäkter, resultat eller finansiell ställning för koncernen. 

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisnings- 

och värderingsprinciper som i årsredovisningen 2016, som 

framgår av sidorna 38-43 i Årsredovisningen för 2016, som 

publicerades 24 april 2017 och finns tillgänglig på bolagets 

webbplats www.cherry.se.  

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

Som jämförelsestörande poster redovisas transaktioner och 

händelser, vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärk-

samma när periodens resultat jämförs med tidigare 

perioder, till exempel:  

• Väsentliga nedskrivningar  

• Övriga väsentliga poster av jämförelsestörande karaktär  

ALTERNATIVA NYCKELTAL 

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 för-

ser 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 sidan 24 för mer 

information om mått som Cherry tillämpar.  

Not 2. Redovisning av finansiella tillgångar och skulder  

Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 

värde i balansräkningen klassificeras i någon av tre nivåer 

baserat på den information som används för att fastställa 

det verkliga värdet. Under perioderna har det inte skett 

någon överföring mellan nivåerna. En mer utförlig beskriv-

ning av nivåerna återfinns i årsredovisningen, se noterna 2 

och 30 i årsredovisningen 2016. 

Nivå 1 - Värdering sker enligt priser på en aktiv marknad 

Nivå 2 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs 

utifrån värderingsmodeller som baseras på tredje parts 

observerbara data för tillgången än noterade priser 

inkluderade i nivå 1. 

Nivå 3 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs 

utifrån värderingsmodeller där väsentliga indata baseras på 

icke observerbara data.

Obligationslånets verkliga värde enligt värderingshierarki 1 

är 1 837 Mkr.  

Poster redovisade till verkligt värde inom nivå 3 utgörs 

enbart av en tilläggsköpeskilling om 43 Mkr (43 Mkr).  

Köpeskillingen är avhängig att ComeOn erhåller en 

sportsbook-licens i Polen och uppgår maximalt till 57,4 Mkr. 

Värdet ovan avspeglar att vår bedömning om sannolikheten 

uppgår till 75 procent (75). 

För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder 

bedöms de redovisade värdena överensstämma med de 

verkliga värdena.  Inga väsentliga förändringar i värde-

ringsmodeller eller av antaganden eller indata har skett 

under perioden. 

 

 

Koncernen

Mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella tillgångar 508 - 522 - -

Summa finansiella tillgångar 508 522

Finansiella skulder

Räntebärande skulder 1 693 470

Övriga finansiella skulder 272 2 254

Tilläggsköpeskillingar 43 43

Summa finansiella skulder 1 966 - 43 2 724 - 43

2017-09-30 2016-12-31

http://www.cherry.se/
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Not 3. Resultat per aktie  

 

 

Vid bolagsstämman den 16 maj 2017 beslutades om en 

uppdelning av aktierna i bolaget (ratio 1:5). Det totala 

antalet aktier i bolaget efter uppdelning den 3 juli 2017 

uppgår till 103 204 505 med ett kvotvärde om 0,11 SEK. 

Resultat per aktie beräknas utifrån periodens resultat 

exklusive minoritetens andel. Samtliga perioder vad gäller 

resultat per aktie har därefter räknats om.

Not 4. Förvärv 

COMEON  

SLUTJUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS FÖR COMEON 

I den slutliga förvärvsanalysen redovisas inte den tidigare 

gjorda uppvärdering av aktier om 510 Mkr som tidigare 

rapporterats för fjärde kvartalet 2016. Justeringen innebär 

att omvärderingen av tidigare ägd andel om 510 Mkr som 

redovisades i fjärde kvartalet 2016 återförs 2017 och 

motsvarande justering görs av goodwill och eget kapital. 

Justeringen har inte någon kassaflödeseffekt.  

I enlighet med IFRS 3 har jämförelsetalen avseende resultat 

och balansräkning för helåret 2016 räknats om. Den 

justerade och därmed slutliga förvärvsanalysen avseende 

förvärvet följer nedan. 

Slutlig förvärvsanalys   Mkr 

Köpeskilling    

Likvida medel och eget kapital-instrument         2 753  

Villkorad tilläggsköpeskilling        43  

Redovisningsmässig köpeskilling  2 796   

Redovisade identifierbara förvärvade tillgångar och 
skulder 

Immateriella tillgångar    543 

Materiella tillgångar   6 

Kortfristiga fordringar   138 

Kassa och bank   130 

Uppskjuten skatt   -28 

Lån   0 

Kortfristiga skulder   -167 

Identifierade nettotillgångar   622 

Goodwill    2 174 

 

Följande finansiella information har upprättats i syfte att 

presentera en översiktlig illustration avseende hur den 

kommunicerade slutgiltiga förvärvsanalysen av ComeOn har 

påverkat koncernens presenterade finansiella information 

för räkenskapsåret 2016 inklusive kvartal 4 2016.  

 

 

 

 

Nyckeltal Cherry-koncernen  Mkr 

 

Preliminär 
förvärvs- 

analys 

Slutlig 
förvärvs- 

analys 

 
Q4 

2016 2016 
Q4 

2016 2016 

Intäkter 519 1 102 519 1 102 
EBITDA 106 174 106 174 
Justerad EBIT 70 115 70 115 
Rörelseresultat 580 625 70 115 

EBITDA-marginal 20,5% 15,8% 20,5% 15,8% 
Justerad EBIT-marginal 13,5% 10,4% 13,5% 10,4% 
EBIT-marginal 111,8% 56,7% 13,5% 10,4% 

Resultat per aktie före 
utspädn, kr 3,62* 39,30 3,62 6,38 
Resultat per aktie efter 
utspädn, kr 3,57* 38,99 3,57 6,33 
Resultat per aktie före 
utspädn och efter split, kr - - 0,72** 1,28** 
Resultat per aktie efter 
utspädn och efter split, kr - - 0,71** 1,27** 

Totala tillgångar 3 932 3 932 3 422 3 422 
Eget kapital 988 988 478 478 

Soliditet*** 25% 25% 14% 14% 

 
*  Resultat per aktie rapporterades exklusive effekt av de 510 Mkr 
**  Split 1:5 genomfördes i juni 2017 
***  Med anledning av att 100 procent av förvärvet var skuldfört, men 

ej betalt, i bokslutet 2016 var den redovisade soliditeten låg. När 
förvärvet reglerades delvis med aktier ökade soliditeten enligt plan 
och uppgick per 30 juni 2017 till 36 procent (efter slutjustering av 
förvärvsanalysen enligt ovan) 

 

 

HIGHLIGHT GAMES 

Cherry AB träffade den 12 maj 2017 en överenskommelse om 

att förvärva 25 procent av spelutvecklingsbolaget Highlight 

Games. Cherry har en option på att förvärva ytterligare 26 

procent under en period om 18 månader. Köpeskillingen för 

de initiala 25 procent uppgick till 27 Mkr. 

 

 

 

 

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, 

netto efter skatt, SEK jan-dec

2017 2016 2017 2016 2016

Genomsnittligt antal utestående aktier 103 734 940 80 989 575 93 477 065 74 619 583 77 541 031

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,22 0,27 0,49 0,49 1,28

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,21 0,27 0,49 0,48 1,27

Q3 jan-sep
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Preliminär förvärvsanalys   Mkr 

Köpeskilling    

Likvida medel    27 
Redovisningsmässig köpeskilling  27 

Redovisade identifierbara förvärvade tillgångar 
och skulder 
     
Nettotillgångar   27 

     
Vår andel, 25%     7 

Goodwill    20 

 

Övervärdet i bolaget anses utgöra goodwill med anledning av 

att bolaget är ett utvecklings-bolag. Goodwill avser 

humankapital och kommer inte vara avdragsgillt vid en 

eventuell nedskrivning.  

Villlkoren avseende optionen att förvärva ytterligare 26 

procent bedöms vara på armlängds avstånd. 

Highlight Games redovisas som ett intressebolag.  

 

Not 5. Rapportering per affärsområde 

Koncernens verksamhet delas upp i affärsområden baserat 

på vilka delar verksamheten företagets högsta verkställande 

beslutsfattare följer upp, så kallad management approach 

eller företagsledningsperspektiv. Detta överensstämmer med 

koncernens operativa struktur och den interna 

rapporteringen till VD och styrelse. 

Cherrys affärsområden delas upp i Online Gaming (erbjuder 

casino, odds och lotterier på nätet till konsumenter) via 

ComeOn, Online Marketing på nätet via Game Lounge, Game 

Development via Yggdrasil och Highlight Games, Gaming 

Technology via Xcaliber samt Restaurangcasino (casino på 

restauranger och nattklubbar i Sverige) via Cherry 

Spelglädje. Inom Cherrykoncernen bedrivs dessutom ett 

antal utvecklingsprojekt. Fram till den dag 

produkten/tjänsten är lanserad redovisas dessa kostnader 

under rubriken ”Koncerngemensamt och utvecklingsprojekt” 

i affärsområdesrapporteringen för att skapa en tydlighet i 

vad koncernens respektive affärsområde genererar. 
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*Gaming Technology – Xcaliber är ej separat redovisad i tidigare perioder. Bolaget var tidigare en intern avdelning inom 

Online Gaming. 

  

Koncernen per affärsområde (Mkr) Q3 2017 Q3 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 Helår 2016

Intäkter

Online Gaming 448,5 142,8 1 338,2 389,8 830,5

Online Marketing 44,6 15,9 107,2 38,3 57,0

Eliminering, Online Marketing-intäkter från Cherry -5,4 -2,3 -16,6 -5,1 -10,2

Restaurangcasino 40,9 39,5 115,1 114,1 156,9

Game Development 44,1 21,0 117,9 55,1 86,9

Eliminering, Game Development-intäkter från Cherry -5,5 -3,0 -17,6 -9,2 -18,8

Gaming Technology * 10,4 - 28,9 - -

Eliminering, Gaming Technology-intäkter från Cherry * -10,3 - -28,7 - -

Koncernen 567,3 214,0 1 644,4 583,0 1 102,4

Rörelseresultat före av- och nedskrivning (EBITDA)

Online Gaming 67,0 18,1 185,7 35,5 120,2

Online Marketing 33,4 6,0 68,4 13,6 19,0

Restaurangcasino 4,8 4,2 11,8 11,8 16,7

Game Development 18,7 9,2 49,9 26,9 40,1

Gaming Technology * -0,3 - -1,5 - -

Utvecklingsprojekt -4,3 -4,0 -12,1 -9,1 -10,2

Koncerngemensamt -7,1 -2,5 -14,2 -7,3 -11,2

Koncernen 112,3 30,9 288,0 71,4 174,5

Rörelseresultat (EBIT)

Online Gaming 39,2 14,0 104,9 23,2 81,4

Online Marketing 31,8 4,8 63,4 10,7 14,4

Restaurangcasino 3,8 3,4 8,7 9,5 13,4

Game Development 15,3 5,8 41,2 18,1 27,4

Gaming Technology * -0,4 - -1,6 - -

Utvecklingsprojekt -4,3 -4,0 -12,1 -9,1 -10,2

Koncerngemensamt -7,1 -2,5 -14,3 -7,4 -11,3

Koncernen 78,2 21,5 190,3 45,0 115,2

Resultat fr andelar i intresseföretag 0,1 21,8 -0,9 21,8 22,1

Finansiella poster -38,4 -11,2 -87,1 -4,9 1,5

Resultat före skatt 40,0 32,1 102,2 61,9 138,7
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Nyckeltal 

 

* Börskursen vid periodens slut påverkades av genomförd aktiesplit 1:5 per den 3 juli 2017 som effektuerades på marknaden redan 30 juni 2017.   

Q1 2017 och tidigare perioder har ej justerats. 

  

Koncernens nyckeltal                                                                    Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016

Finansiella mått enligt IFRS:

Summa rörelsens intäkter (Mkr) 567 536 541 519 214

Likvida medel (Mkr) 362 397 313 306 85

Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) 103 815 103 205 86 305 86 305 86 305

Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden (tusental) 103 735 90 391 86 305 86 305 80 990

Vinst per aktie före utspädning (kronor) 0,22 0,03 0,24 0,72 0,27

Vinst per aktie efter utspädning (kronor) 0,21 0,03 0,24 0,71 0,27

Alternativa nyckeltal:

Rörelsemarginal (EBITDA, procent) 19,8 17,3 15,4 20,5 14,5

Rörelsemarginal (EBIT, procent) 13,8 11,2 9,6 13,5 10,1

Räntabilitet på eget kapital, rullande 12 månader (procent) 12 15 52 37 13

Kassaflöde per aktie, löpande verksamhet (kronor) 0,47 0,02 0,17 1,84 -0,43

Eget kapital per aktie (kronor) 11,99 12,12 2,81 4,92 6,77

Soliditet (procent) 38 36 9 14 50

Kassalikviditet (procent) 130 132 26 26 139

Investeringar i anläggningstillgångar (Mkr) 10 26 10 -85 397

Medeltal antal anställda (heltidstjänster under året) 686 591 622 405 326

Antal anställda personer vid periodens slut 1 233 1 160 1 130 1 140 882

Antal registrerade aktieägare 6 839 6 888 6 158 5 628 4 606

Börskurs vid periodens slut (kronor)* 53,75 60,00 321,00 251,50 168,00
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Finansiella definitioner och alternativa nyckeltal 

DEFINITIONER AV IFRS-NYCKELTAL 

Nyckeltal Definition 

Intäkter Intäkter från försäljning med avdrag för mervärdesskatt, försäljningsbonus samt eliminering 

av koncernintern försäljning 

Resultat per aktie Periodens resultat i förhållande till totalt antal utestående aktier 

NYCKELTAL EJ DEFINERADE ENLIGT IFRS 

I resultaträkningen Definition Orsak till användande av mått 

Intäktstillväxt Procentuell förändring av 

nettoomsättningen mellan två 

perioder. 

Måttet är av vikt vid löpande bedömning av verksamhetens 

samlade intäktsförändring inklusive förvärv. 

EBITDA (Resultat före av- 

och nedskrivningar, 

finansiella poster och 

skatt) 

Beräknad som rörelseresultat 

före av- och nedskrivningar, 

finansiella poster och skatt. 

Måttet är av väsentlig relevans för att skapa en förståelse 

för koncernens operativa resultat, oaktat finansiering och 

avskrivningar. 

EBITDA-marginal EBITDA i procent av 

intäkterna. 

Måttet är av väsentlig relevans för att löpande följa 

koncernens operativa lönsamhet, oaktat finansiering och 

avskrivningar. Nyckeltalet är av intresse för investerare och 

andra intressenter för löpande utvärdering av koncernen. 

EBIT Rörelseresultat före 

finansiella poster och skatt. 

Rörelseresultatet ger en samlad bild av koncernens 

resultatgenerering och är av relevans för investerare, 

analytiker och bolagets ledning vid utvärdering av 

koncernens resultatutveckling. 

EBIT-marginal EBIT i procent av intäkterna. Måttet är användbart för investerare och andra intressenter 

för att följa den löpande resultatutvecklingen för Bolaget. 

Jämförelsestörande poster Post ej hänförlig till 

underliggande verksamhet och 

som ej är av återkommande 

karaktär 

 

Måttet ger en tydlig bild av värden som inte är en del av 

den operativa verksamheten, ej är av återkommande 

karaktär samt ej påverkar koncernens kassaflöde. Måttet är 

av intresse för investerare och andra intressenter utifrån 

ett jämförelsebarhetsperspektiv. 

Finansiella mått Definition Orsak till användande av mått 

Nettoskuld Räntebärande skulder 

minskat med likvida 

medel. 

Nyckeltalet är användbart för investerare och andra 

intressenter för att få en indikation på koncernens 

skuldsättning och finansiella risk. 

Eget kapital per aktie Totalt eget kapital exklusive 

minoritetsintresse resultat i 

förhållande till totalt antal 

utestående aktier 

Bolaget redovisar nyckeltalet eftersom det kan nyttjas vid 

utvärdering av koncernens finansiella ställning. 

Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande 

verksamheten resultat i 

förhållande till totalt antal 

utestående aktier 

Nyckeltalet är användbart för investerare och andra 

intressenter för att för att utvärdera koncernens finansiella 

ställning och förmåga att skapa ett fritt kassaflöde.  

Kassa likviditet Omsättningstillgångar 

exklusive lager i förhållande 

till kortfristiga skulder 

inklusive föreslagna men icke 

beslutade utdelningar.  

Nyckeltalet är användbart för investerare och andra 

intressenter för att för att utvärdera koncernens likviditet. 

Soliditet (%) Eget kapital i förhållande till 

balansomslutning. 

Koncernen redovisar nyckeltalet eftersom det synliggör den 

finansiella risken uttryckt i hur stor del av balansräkningen 

som finansierats av bolagets ägare relativt skuld. 

Balansomslutning (MSEK) Summan av bolagets 

balansräknings tillgångssida 

alternativt summan av skulder 

och eget kapital. 

Används som komponent vid beräkning av vissa 

nyckeltal. 

Avkastningsmått Definition Orsak till användande av mått 

Avkastning på eget kapital 

(%) 

Resultat efter skatt i 

förhållande till genomsnittligt 

eget kapital. 

Nyckeltalet redovisas eftersom det visar den avkastning 

som bolaget ger på ägarnas kapital i bolaget, vilket är 

relevant för investerare och andra intressenter vid 

bedömning av koncernen. 
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Cherry i korthet 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 

1963 med en övergripande strategi 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: Online Gaming, Online Marketing, 

Game Development, Gaming Technology samt Restaurangcasino.  

Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska 

förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter drygt 1 100 

personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B–aktie är 

noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet sedan 18 

oktober 2017. 

Läs mer om koncernen på www.cherry.se  

För ytterligare information, 
vänligen kontakta 

   Finansiell kalender 
2017/2018 

Anders Holmgren, CEO  

Telefon: 0708 607 534 

anders.holmgren@cherry.se  

 

Christine Rankin, CFO  

Telefon: 076 539 94 92 

christine.rankin@cherry.se  

 

Carolina Haglund Strömlid,  

IR & Communications 

Telefon: 0708 807 173 

carolina.stromlid@cherry.se 

   Bokslutskommuniké 2017  

onsdagen den 21 februari 2018 

 

Årsredovisning 2017 

publiceras vecka 16, 2018 

 

Årsstämma 2018 

onsdagen den 9 maj 2018 

 

Delårsrapport januari–mars 2018  

onsdagen den 16 maj 2018 

 

Delårsrapport januari–juni 2018  

torsdagen den 16 augusti 2018 
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