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Bokslutskommuniké 2017 
FJÄRDE KVARTALET 

 

HELÅRET 

• Koncernens intäkter ökade med 17% och uppgick till 607 
Mkr (519), varav den organiska tillväxten uppgick till 16% 
(41). 

• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 37% till 
141 Mkr (103) och EBITDA-marginalen uppgick till 23,3% 
(20,5). 

• Periodens resultat uppgick till 18 Mkr (68).  

• Resultat per aktie före och efter utspädning* uppgick till 
0,05 kr (0,72) respektive 0,05 kr (0,71). 

• Listbyte från AktieTorget till Nasdaq Stockholms huvudlista 
genomfördes och från 18 oktober handlas Cherrys B-aktier 
på Mid Cap-listan. 

• Ledningsbyte i ComeOn genomfördes 26 oktober. 

• Den 1 november justerade Cherry helårsprognosen. 

• Förvärv av ytterligare 12,5% av aktierna i Highlight Games. 
Cherry äger nu 37,5% av aktierna i bolaget. 

• Förvärv av majoriteten av utestående aktier i Game 
Lounge. Cherry äger 95% av aktierna från 1 januari 2018. 

 

 
• Koncernens intäkter ökade med 104% och uppgick till  

2 252 Mkr (1 102), varav den organiska tillväxten uppgick 
till 27% (32). 

• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 146%  
till 429 Mkr (174) och EBITDA-marginalen uppgick till 19,0% 
(15,8). 

• Periodens resultat uppgick till 110 Mkr (125).  

• Resultat per aktie före och efter utspädning* uppgick till 
0,53 kr (1,28) respektive 0,53 (1,27). 

• Förslaget från Cherry AB:s styrelse till årsstämman är att, 
likt för verksamhetsåret 2016, ingen utdelning lämnas för 
verksamhetsåret 2017. 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  

• Den 10 januari 2018 bekräftade Cherry sin prognos för 
helåret 2017. 

• Den 22 januari 2018 fastställde obligationsägarna nya 
villkor för Cherrys seniort säkerställt obligationslån 
2016/2020 om upp till 200 miljoner euro (ISIN 
SE0008321616). 

• Den 29 januari 2018 förvärvade Game Lounge den 
amerikanska sajten Slottracker.com 

FINANSIELLA NYCKELTAL   

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

Se sid 25 för definitioner av finansiella och alternativa nyckeltal. 

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 607 519 17% 2 252 1 102 104%
Organisk tillväxt, % 16% 41% 27% 32%
EBITDA 141 103 37% 429 174 146%
EBITDA-marginal, % 23% 20% 19% 16%
Periodens resultat 18 68 -74% 110 125 -12%
Resultat per aktie, SEK, före 
utspädning* 0,05 0,72 -93% 0,53 1,28 -58%
Resultat per aktie, SEK, efter 
utspädning* 0,05 0,71 -93% 0,53 1,27 -58%

Soliditet 34% 14% 34% 14%

Q4 jan-dec

   

 

 

Ett år med god tillväxt och 
investeringar i innovation 
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Q4 
VD-kommentar 

”Investeringar i innovation 
säkrar Cherrys position” 

Den starka utvecklingen för Cherry fortsatte under 2017. Vi 
har tagit marknadsandelar och våra bolag har stärkt sin 
position.    
Med ett år i som VD och koncernchef för Cherry konstaterar jag att Cherry kan redovisa 
ännu ett bra år, såväl ur finansiellt som operativt perspektiv. För ett år sedan skrev jag 
att det fanns otroligt mycket kvar att göra i spelindustrin och att det fina med Cherry är 
att de fem diversifierade affärsområdena spänner över hela spelindustrin och Cherry AB 
äger och förvaltar väldigt intressanta bolag. Vi har redan tagit vara på denna styrka och 
kommit en bit på väg i våra planer.  

Ett år senare har jag samma känsla; mycket finns framför oss och Cherry är den 
naturliga aktören som kan tillvarata på alla dessa möjligheter. Vi ska fortsatt fokusera 
på bolag som drivs av otroligt starka och ambitiösa personer med en mix av 
entreprenörer och specialister där det är högt i tak. Kreativitet och hårt jobb driver 
produkterna framåt, vilket också gör att Cherrys affärsområden kan växa snabbare än 
deras respektive marknad. 

Utöver de finansiella resultaten kan vi konstatera framgång i jämförelse med andra 
aktörer i branschen; på årets International Gaming Awards vann Cherry priset för Mobile 
Operator, ComeOn utsågs till Sports Betting Operator och Yggdrasil tog emot priset för 
Innovator Supplier of the Year. 

BRA UTVECKLING UNDER ÅRET MED POTENTIAL TILL FÖRBÄTTRINGAR 
Under 2017 har Cherry levererat en bra tillväxt av intäkterna om 104 procent, varav 27 
procent är organisk.  

Under året har vi integrerat verksamheten i B2C-bolaget ComeOn, Cherrys största 
förvärv genom tiderna, i vårt affärsområde Online Gaming. Till största del har arbetet 
gått enligt plan, men under en period i mitten av 2017 såg vi att bolagets kostnader, 
marknadsfokus och ledning inte levde upp till våra förväntningar. Efter en intensiv 
period under andra halvåret är bolaget tillbaka på den tillväxtkurva som vi vill se. Jag 
och ComeOn:s ledning har identifierat flera områden som prioriterade förbättrings-
faktorer under 2018 och att dessa kommer att materialiseras under året.  

I slutet av 2017 lanserade ComeOn en efterfrågad produkt på den svenska marknaden, 
Snabbare.com. På Snabbare.com kan spelare få en spännande casinoupplevelse utan 
tidskrävande registrering och med snabbare uttag av vinster. Mottagandet visar att 
denna typ av produkter uppskattas samt har en stor marknadspotential.  

HÖG AKTIVITET OCH FÖRVÄRV INOM SPELUTVECKLING  
Yggdrasil avslutade ett starkt år med ett antal nya avtal och lanseringar av flera nya 
spel, inklusive den nygamla vertikalen bingo. Under 2018 lanseras bingospel med en 
mängd nya funktioner som fungerar smidigt i mobiltelefoner. Bolaget fortsatte att 
teckna viktiga kundlicensavtal med stora och etablerade operatörer och fler innovativa 
spel lanserades. Bolaget har genomfört betydande investeringar i marknadsföring och 
stärkta relationer med såväl operatörer som spelare. Resultatet blev det högsta antalet 
spelrundor någonsin och stora utbetalningar av jackpottar. Utvecklingen i reglerade 
marknader, som exempelvis Italien, har utvecklats över förväntan.  

Under 2018 förnyar Yggdrasil spelupplevelsen av klassiska bordsspel som Blackjack, 
Roulette och Baccarat. Spelaren erbjuds en förstärkt upplevelse i virtuell 3D-miljö och 
kan interagera med en digital croupier. Först ut är Blackjack, ett spel där bolaget har 
använt sin egenutvecklade REDUX™ teknologi. Spelet kommer att innehålla möjligheten 
till så kallade sidebet samt egenskaper och karaktärer som är unika för respektive 
croupier. 
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 Intäkterna 2017 ökade med 

104%, från 1 102 Mkr till 2 252 
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 EBITDA-marginal 2017. EBITDA 
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Vi bedömer att Yggdrasils starka utveckling kommer att fortsätta och bolaget investerar 
nu i en mer robust organisation för att säkra tillväxten. Under 2017 har antalet 
medarbetare ökat med 99 personer och uppgick till 191 vid utgången av 2017, och en ny 
studio öppnade i Stockholm. 

Vi tog ett strategiskt viktigt steg under kvartalet genom förvärvet av Highlight Games 
som breddar Cherrys verksamhet inom spelutveckling. Highlight Games utvecklar 
innovativa produkter för den virtuella sportspelsmarknaden både online och fysiskt, 
bland annat med innehåll från ligafotboll. Bolaget befinner sig i en spännande tidig fas, 
och arbetar intensivt med både utveckling och förberedelser inför att lansera sina 
produkter på flera marknader från andra kvartalet i år och framåt, vilket betyder att 
det dröjer innan bolaget genererar intäkter. Cherry gick in som betydande investerare 
och strategisk partner genom att initialt förvärva 25 procent av bolaget och äger nu 37,5 
procent av aktierna i Highlight Games.  

ONLINE MARKETING BREDDAR SIN MARKNAD 
Game Lounges verksamhet inom prestationsbaserad marknadsföring fortsätter växa i 
snabb takt med god lönsamhet. Vi ser att en stärkt sökmotorsoptimering, kombinerat 
med att vi bygger starka varumärken, ger en positiv effekt. På den japanska marknaden 
såg vi en kraftig ökning av antalet besökare men de bidrog marginellt till intäkterna 
under fjärde kvartalet. Planen är att fortsätta expandera verksamheten på flera nya 
geografiska marknader. 

Under fjärde kvartalet breddades marknaden där bolagets kunnande kombineras med 
befintliga infrastrukturer för att ge låntagare kontakt med långivare med de villkor som 
passar låntagarens förutsättningar. Första steget in på detta segment togs i november 
genom förvärvet av den finska lånereferenssajten Lainat.fi. 

Efter perioden investerade Game Lounge i ännu ett kompletterande segment, tjänster  
som optimerar spelandet för vana spelare som vill ha kontroll över sitt spelande. Med 
förvärvet av sajten slottracker.com kommer Game Lounge att fortsätta utveckla starka 
erbjudanden till spelbranschen samt till områden där bolagets unika kompetens gör 
skillnad. 

SVENSKA SPELUTREDNINGEN I SLUTSKEDE   
I början av december genomfördes en spelpolitisk utfrågning i svenska riksdagen. 
Branschens olika parter träffade kulturutskottet och fick svara på frågor och presentera 
sin syn på det förslag som utredningen lämnar över till regeringen. Tidplanen ligger fast, 
med ett licenssystem på plats från och med 1 januari 2019. Cherry upprepade att den 
föreslagna skattesatsen på 18 procent ligger i överkant. En legalisering av spel-
marknaden med en hög kanaliseringsgrad bör vara huvudsyftet med regleringen. 
Storbritannien har framgångsrikt uppnått en 95 procent kanalisering, men med en 
skattesats på 15 procent. Tyvärr ser vi dessutom uppgifter om att Svenska Spel 
förbereder sig inför omregleringen genom att bland annat etablera ett verksamhets-
område för licensspel. Vår bedömning är att detta kommer att försvåra ett effektivt 
genomförande av det nya regelverket.  

Cherry bedömer vidare att förslaget på höjning av maxinsatsen inte är tillräckligt för att 
kompensera för de föreslagna kraftiga höjningarna av skatten på spelbord och 
licensavgiften. Vi ser därmed en stor risk att förslaget medför färre arbetstillfällen och 
en koncentration av verksamheten och besöksnäringen till storstäderna. 

INVESTERINGAR I INNOVATION 
Sammanfattningsvis visade fjärde kvartalet att Cherry har en stark affärsmodell som kan 
leverera bra avkastning även under kortare period av svag utveckling inom ett 
affärsområde. Vi fortsätter att anstränga oss för att se och höra vad marknaden 
efterfrågar, att följa konsumentbeteenden och teknikutveckling är avgörande. Vi håller 
kontakten med entreprenörer som har bra idéer och vilja att växa med lönsamhet. 
Antalet förvärvskandidater visar på en stor återstående potential. Vi ser därför med 
tillförsikt fram emot att vidareförädla vår portfölj av investeringar i innovativa och 
framgångsrika verksamhet, som kan stärka vår position med en del i hela värdekedjan 
för spel.  

PRESENTATION AV 
BOKSLUTSKOMMUNIKÉN   
Bokslutskommunikén 
kommenteras av verkställande 
direktör och koncernchef 
Anders Holmgren samt 
ekonomi- och finansdirektör 
Christine Rankin i en telefon-
konferens den 16 februari 
2018, kl 10:00 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 2698 (SE) eller  
+44 20 3008 9804 (UK). 

https://www.cherry.se/sv/finansiella-rapporter-10254/
http://www.cherry.se/
http://www.financialhearings.com/
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Viktiga händelser 
UNDER KVARTALET 

• Den 13 oktober godkände Nasdaq Stockholms bolagskommitté att Cherry AB (publ):s 
aktier av serie B tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista, Mid Cap. 
Handeln inleddes den 18 oktober 2017. 

• Den 26 oktober lämnade VD:n för ComeOn Malta Ltd sin befattning. En tillförordnad 
VD och ledningsgrupp med stor erfarenhet från spelbranschen tillträdde. 

• Den 1 november reviderade Cherry sin helårsprognos för koncernens utveckling. 

• Den 6 november utsågs valberedningen inför Cherrys årsstämma den 9 maj 2018. 

• Den 9 november förvärvade Game Lounge Finlands ledande lånereferenssajt, Lainat.fi. 

• Den 29 november förvärvade Cherry ytterligare 12,5 procent av aktierna i Highlight 
Games och äger därefter 37,5 procent. 

• Yggdrasil tecknade under december månad avtal med välrenommerade speloperatörer 
i bland annat Danmark, Italien och Storbritannien. 

• Yggdrasil informerade i december om sin satsning på en ny vertikal, bingo. Det blir en 
unik produkt som ger speloperatörerna en extra dimension till sina nuvarande casino 
och vadslagningserbjudanden.    

• Den 20 december lanserade ComeOn casinosajten Snabbare.com. Sajten är den första 
att erbjuda snabbare spel med uttag inom 15 minuter och med licens från Malta 
Gaming Authority. 

• Den 22 december påkallade Cherry sin option avseende förvärv resterande av de 
utestående aktierna i Game Lounge. Efter genomförd transaktion äger Cherry 95 
procent och två av Game Lounge ledande befattningshavare resterande andel. 

EFTER KVARTALETS UTGÅNG  

• Innehavare till Cherry AB:s seniort säkerställt obligationslån 2016/2020 om upp till  
200 000 000 euro (ISIN SE0008321616) godkände den 22 januari 2018 ändringar av 
obligationsvillkoren, vilka inkluderar justering av obligationens kovenantstruktur, 
möjliggör förändringar av Cherrys legala struktur samt ökar bolagets finansiella 
flexibilitet. 

• Den 29 januari 2018 förvärvade Game Lounge sajten Slottracker.com och dess unika 
lösning för att ge alla casinospelare bättre översikt och kontroll över sitt spelande. 
 

För viktiga händelser per affärsområde,  
se respektive texten om respektive affärsområde. 
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Vi fortsätter att 

anstränga oss för att se 

och höra vad marknaden 

efterfrågar, att följa 
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och teknikutveckling är 

avgörande.   

 

Anders Holmgren,  

VD 
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Koncernens finansiella utveckling 

 

Cherry-koncernens verksamhet är indelad i affärsområdena Online Gaming, Game 
Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino samt 
Utvecklingsprojekt. 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. 

FJÄRDE KVARTALET 2017 

Intäkter och resultat 
Koncernens intäkter ökade med 17 procent till 607 Mkr (519). Organisk tillväxt uppgick 
till 16 procent (41). EBITDA och EBIT för koncernen förbättrades och uppgick till 141 Mkr 
(103) respektive 105 Mkr (70). EBITDA-marginalen uppgick till 23,3 procent (20,5). 
Valutakursrörelser har påverkat positivt koncernens intäkter med 0,8 procent och 
EBITDA med 0,7 procent. 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 20 Mkr (77). Finansnettot 
påverkades negativt främst av räntekostnader om 40 Mkr (10) samt negativa 
valutaeffekter om -26 MSEK (0) avseende det obligationslån som emitterades i samband 
med förvärvet av ComeOn.  

Resultat efter skatt uppgick till 18 Mkr (68), motsvarande 0,05 kr (0,71) per aktie efter 
utspädning och innehav utan bestämmande inflytande.  

Avskrivningar och investeringar  
Koncernens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick för 
kvartalet till 33 Mkr (19). Avskrivningar och nedskrivningar uppgick för kvartalet till -37 
Mkr (-33). 

HELÅRET 2017 

Intäkter och resultat 
Koncernens intäkter ökade med 104 procent till 2 252 Mkr (1 102). Organisk tillväxt upp-
gick till 27 procent (32). EBITDA och EBIT för koncernen förbättrades avsevärt och 
uppgick till 429 Mkr (174) respektive 295 Mkr (115). EBITDA-marginalen ökade till 19,1 
procent (15,8). Valutakursrörelser har påverkat positivt koncernens intäkter med 1,3 
procent och EBITDA med 1,5 procent. 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 122 Mkr (139) och resultat efter 
skatt uppgick till 110 Mkr (125), motsvarande 0,53 kr (1,27) per aktie efter utspädning 
och innehav utan bestämmande inflytande. Finansnettot påverkades negativt främst av 
räntekostnader om 129 Mkr (20), avseende det obligationslån som emitterades i 
samband med förvärvet av ComeOn. Resultat efter skatt uppgick till 110 Mkr (125), 
motsvarande 0,53 kr (1,27) per aktie efter utspädning och innehav utan bestämmande 
inflytande.    

   
 

 
 

 

  
 

 
 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,  

FJÄRDE KVARTALET 2017 

 

 

 

 

   

   

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 607 519 17% 2 252 1 102 104%

EBITDA 141 103 37% 429 174 146%

EBITDA-marginal 23% 20% 19% 16%

EBIT 105 70 50% 295 115 156%

Q4 jan-dec
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Avskrivningar och investeringar  
Koncernens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick under 
helåret 2017 till 79 Mkr (61). Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till -134 Mkr (-59). 
Ökningen förklaras främst av förvärvet av ComeOn och dess förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar.  

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning 
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under året till 63 Mkr (164). 
Försämringen förklaras främst av en rörelsekapitaluppbyggnad under det fjärde kvartalet. 
Kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer uppgick till 193 Mkr (147), 50 Mkr relaterar 
till en betalningsleverantör där ett integrationsprojekt medförde att pengar inte överfördes 
till koncernens banker enligt normala rutiner. Detta är återställt från och med januari 
2018. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -1 307 Mkr (-334). Förändringen 
förklaras främst av återbetalningen av den kortfristiga skulden till ComeOns tidigare ägare 
som uppstod i samband med förvärvet samt förvärvet av intressebolaget Highlight Games. 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till 299 Mkr (306). Koncernen 
har fortsatt god likviditet och har vidare en checkräkningskredit på 35 Mkr som per 
utgången av året var outnyttjad. 

Räntebärande skulder uppgick den 31 december 2017 till 1 743 Mkr (470). Ökningen är en 
följd av att Cherry emitterat en obligation om 135 MEUR för att slutfinansiera ComeOn-
förvärvet. I juli månad 2017 amorterades 4,6 MEUR. 

Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpotts uppgick den 31 december 
2017 till 101 Mkr (117). Detta belopp, 101 Mkr, kan begränsa nyttjandet av bolagets likvida 
medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens regler.  

Eget kapital uppgick till 1 242 Mkr per den 31 december 2017 (477). Ökningen förklaras 
främst av en emission till säljarna i ComeOn i samband med slutregleringen av köpe-
skillingen i maj 2017. Detta innebär ett eget kapital per aktie uppgick till 11,27 kr (4,92) 

Soliditeten uppgick till 34 procent (14). Soliditeten per 31 december 2017 påverkas negativt 
med 3% enheter av en temporär effekt. Den 22 december kallade Cherry på dess option att 
förvärva minoriteteten i Game Lounge. Detta innebär för koncernen att vid denna tidpunkt 
redovisas en skuld till minoritetsaktieägarna motsvarande den preliminära köpeskillingen. 
Cherry förvärvar 44 procent av aktierna i Game Lounge och har från och med 1 januari 2018 
en ägarandel om 95 procent. Resterande 5 procent ägs av ledande befattningshavare i 
bolaget. Transaktionen ska enligt avtal regleras med 50 procent i form av likvida medel och 
50 procent av nyemitterade aktier, vilket kommer att föreslås för beslut på Cherrys bolags-
stämma i maj 2018. Cherry har gjort en preliminär bedömning att skulden till aktieägarna per 
31 december 2017 uppgår till 197 Mkr. Denna minoritetstransaktion reducerar koncernens 
eget kapital med motsvarande belopp. Vid regleringen av skulden med aktier, ökar eget 
kapital med preliminärt 98 Mkr. Om denna emission hade skett per 31 december hade 
koncernens soliditet uppgått till 37 procent.  

Moderbolaget 
Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till övriga koncernbolag, främst 
inom finans, ekonomi, affärsutveckling, administration och management. Intäkterna för 
helåret 2017 uppgick till 8 Mkr (3) och resultatet före skatt uppgick till -196 Mkr (0). Det 
lägre resultatet förklaras främst av ökade räntekostnader för lån, negativa valutaeffekter, 
börsnoteringen samt av fler anställda i bolaget än föregående år.  

Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 0,6 Mkr 
(0,0). Likvida medel uppgick per balansdagen till 41 Mkr (26 Mkr).  
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Online Gaming tidigare (Nätspel) 

 

 
 

FJÄRDE KVARTALET 2017 

Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 10 procent till 485,1 Mkr (440,8). Organisk 
tillväxt uppgick till 9 procent. Resultatet förbättrades och EBITDA ökade med 8 procent 
och uppgick till 91,5 Mkr (84,6). EBIT uppgick till 62,4 Mkr (58,2). EBITDA-marginalen för 
kvartalet minskade marginellt, från 19,2 till 18,8 procent. Under kvartalet redovisas 
jämförelsestörande poster i form av nedskrivningar och omstruktureringar om totalt -42,2 
Mkr avseende reserver för osäkra fordringar samt personalrelaterade kostnader. I kvartalet 
har också en jämförelsestörande post i form av en upplösning skett av en lokal jackpott-
skuld avseende ett avslutat spel om 12 Mkr som påverkat intäkter och resultat positivt.  

Under kvartalet redovisades även en jämförelsestörande post i form av en upplösning av 
den skuld för tilläggsköpeskilling om 42,6 Mkr som sattes av i samband med förvärvet av 
ComeOn. Villkoren för tilläggsköpeskillingen var erhållande av en spellicens i ett 
europeiskt land vilket inte har inträffat inom en given tidsram.  

Under senare delen av det fjärde kvartalet 2017 återkom tillväxten för Online Gaming 
och deponerat belopp från kunder ökade med 14 procent och uppgick till 1 459 Mkr  
(1 280). Mobilandelen av affärsområdets spelöverskott uppgick till 61 procent (52). 
Casinoandelen till 82 procent (87). Sportsbooksandelen av affärsområdets spelöverskott 
uppgick till 17 procent (13). 

Investeringar i marknadsföring för affärsområdet ökade under fjärde kvartalet och 
uppgick till 172 Mkr (165), vilket utgjorde 36 procent (38) av nätspelsintäkterna. Jämfört 
med föregående kvartal innebär det en minskning med 2 procentenheter.  
Skattekostnader enligt olika lokala spellagstiftningar uppgick till 26 Mkr (19). 

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. Under 
det fjärde kvartalet har denna grupp arbetat intensivt med att åter bli ett tillväxtbolag 
med god lönsamhet. Gruppen har identifierat flera områden som prioriterade 
förbättringsfaktorer under 2018, såväl för att generera ökade intäkter som att realisera 
identifierade kostnadssynergier. 

VIKTIGA HÄNDELSER 
• Ett förbättrat produkterbjudande och betalningslösningar lanserades respektive 

integrerades på plattformen.  
• Lanseringen av casinospelet Snabbare.com på den svenska marknaden. 
• Optimering av marknadsföringsinvesteringar.   

Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016

Antal registrerade kunder vid 
periodens slut 4 347 759 4 081 970 3 792 634 3 498 921 3 181 799
Antal nya kunder under perioden 265 789 289 336 293 713 317 122 1 798 546
Antal aktiva kunder 347 944 331 265 341 192 345 904 310 706
Deponerat belopp under perioden 
(Mkr) 1 459 1 375 1 309 1 359 1 280
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 Cherry bedriver nätspelsverksamhet 
genom sin investering i affärs-
området Online Gaming. 
Affärsområdet erbjuder casino, 
sportsbetting och lotterier för 
mobil, surfplatta och dator genom 
varumärken som casinostugan, 
cherrycasino, comeon, 
folkeautomaten, mobilebet, 
norgesspill, sunmaker, sunnyplayer, 
och sveacasino. Samtliga 
varumärken drivs från operativa 
bolag belägna på Malta genom 
licenser utfärdade av Malta, 
Schleswig-Holstein eller 
Storbritannien. Cherrys ägarandel 
är 100 procent. 

 

   

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 485 441 10% 1 823 831 120%

EBITDA 92 85 8% 277 120 131%

EBITDA-marginal 19% 19% 15% 14%

EBIT 62 58 7% 167 81 105%
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Game Development (tidigare Spelutveckling) 

 

AFFÄRSOMRÅDE GAME DEVELOPMENT 
Affärsområdet innefattar investeringar i spelutvecklingsbolagen Yggdrasil Gaming samt 
Highlight Games som förvärvades i andra kvartalet 2017. 

FJÄRDE KVARTALET 2017 

Yggdrasil Gaming 
Under fjärde kvartalet ökade intäkterna för Yggdrasil med 61 procent och uppgick till 
51,2 Mkr (31,8), varav 5,1 Mkr (9,6) 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 sex nya licenser (10). 
Intäkterna för helåret 2017 uppgick till 169,1 Mkr (86,9). 

EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till 21,5 Mkr (13,2). EBITDA-marginalen uppgick till 
42 procent (42). De ökade rörelsekostnaderna förklaras främst av ökning av antalet 
anställda i bolaget under 2016 och 2017. EBITDA för helåret 2017 uppgick till 71,5 Mkr 
(40,1), och EBITDA-marginalen till 42 procent (46). 

Under fjärde kvartalet har utvecklingskostnader för programvara, aktiverats i 
balansräkningen till ett värde om 7 Mkr (4). 

Antalet spelartransaktioner ökade med 87 procent och uppgick till 1 184 miljoner 
stycken (633 miljoner). Mobilt spelande stod för 59 procent (51) av spelöverskottet. 

Highlight Games 
Under andra kvartalet 2017 förvärvade Cherry 25 procent av spelutvecklingsbolaget 
Highlight Games, med en option på att förvärva ytterligare 26 procent. En del av denna 
option nyttjades i november 2017, då Cherry förvärvade ytterligare 12,5 procent. Cherry 
har vid utgången av 2017 således en total ägarandel om 37,5 procent.  

Intressebolaget Highlight Games konsolideras som ett intresseföretag per den 1 juni 
2017. Bolaget, som är i ett uppbyggnadsskede, bidrog med –1 Mkr som redovisas som 
andel av intressebolags resultat. Bolaget har arbetat intensivt med utveckling och 
förberedelser inför lanseringen av produkter på flera marknader.   

VIKTIGA HÄNDELSER  
• Yggdrasil lanserade två nya spel under fjärde kvartalet: Pumpkin Smash and 

Reptoids. 
• Yggdrasil tecknade sex nya avtal med operatörer. 
• Yggdrasil offentliggjorde lansering av en ny produktvertikal genom lansering av 

bingo. 
• Highlight Games har tecknat avtal med Eurobet, som erbjuder SOCCERBET Italia via 

sina italienska kanaler som inkluderar butiker, online och mobila enheter.  

   
 

 

 

 

  
 

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

koncernens intäkter, EBITDA eller EBIT-siffror. 

 

   
  

 Yggdrasil Gaming  

   
 Cherry bedriver spelutveckling 

främst genom sin investering i 
Yggdrasil Gaming. Yggdrasil 
utvecklar innovativa spel för mobil, 
surfplatta och dator, vilka 
licensieras till olika speloperatörer. 
Bolaget har licenser i Malta, 
Storbritannien, Gibraltar och 
Rumänien. Yggdrasil erbjuder också 
sina kunder konceptet White Label 
Studios, där kunderna kan skräddar-
sy sina egna spelautomater. Bolaget 
har en stark position som kvalitets-
leverantör av så kallade video-slots. 
Cherrys ägarandel i Yggdrasil 
Gaming uppgår till 84 procent.  

 

  
 

 
 Highlight Games  

   
 Highlight Games utvecklar 

innovativa 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 uppgår till 37,5 
procent. 
 
 
 
 

 

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 51 32 61% 169 87 95%

EBITDA 22 13 63% 71 40 78%

EBITDA-marginal 42% 42% 42% 46%

EBIT 18 9 87% 59 27 114%
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Online Marketing (tidigare Prestationsbaserad marknadsföring) 

 

FJÄRDE KVARTALET 2017 

Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 106 procent till 38,7 Mkr (18,7), varav 4,9 
Mkr (5,1) var interna intäkter från Cherry, där även Game Lounges del av intäkterna från 
ComeOn samt white label-sajt Sveacasino.com och Suomiautomaatti.com ingår. 
Intäkterna för marknadsföring på webbplatser har vuxit explosionsartat under det fjärde 
kvartalet. Ett antal avtal, som redovisas linjärt över kontraktens livslängd, med ett 
värde om 12 Mkr, har periodiserats till det kommande kvartalet 2018.  

Intäkterna för helåret 2017 uppgick till 145,9 Mkr (57,0).  

EBITDA under fjärde kvartalet ökade med 415 procent och uppgick till 27,3 Mkr (5,3), 
vilket motsvarar en marginal om 71 procent (28). Marginalförbättringen förklaras främst 
av uppnådda skalfördelar i samband med tillväxten. För helåret 2017 uppgick EBITDA till 
95,7 Mkr (19), motsvarande en marginal om 66 procent (33). 

Nya deponerande spelare (NDPs) ökade under helåret 2017 med 92 procent till 43 903 
(22 908).  

Game Lounge fortsatte sina satsningar på att bygga starka varumärken, förstärka 
sökordsoptimering (SEO) och expandera till nya marknader. Strategin är att bolagets 
tillväxt till hundra procent ska ske organiskt. Den starka utvecklingen under helåret är 
resultatet av satsningar på SEO och marknadsföring.  

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 fjärde kvartalet. 

Planen att expandera på flera nya marknader ligger fast, i slutet av fjärde kvartalet 
2017 var bolaget verksamt på 12 marknader (9). Bland de nya marknaderna hör 
Danmark, och bolaget har påbörjat etablering i Italien och Spanien. Som en del i 
förtydligande av Game Lounges profil uppdateras bolagets webbplats (gamelounge.com) 
och egenproducerade filmer som beskriver bolagets verksamhet lanseras under första 
halvåret 2018.  

VIKTIGA HÄNDELSER  
• I november 2017 förvärvade Game Lounge den finska lånereferenssajten Lainat.fi. 

Sajten blir en viktig del i bolagets nya affärssegment ”Lån” som startade sin 
verksamhet under november månad. 

• Sedan januari 2018 ingår Slottracker.com, en sajt som kan följa spelaren i varje 
satsning som han eller hon gör i casinospel, i Game Lounge erbjudande. Genom att 
spelaren väljer att använda Slot Tracker sparas information om vilka spel och 
satsningar som görs, samt vinster och bonus som utbetalas. Spelaren kan därmed 
följa utvecklingen och analysera vilket casino som fungerar bäst utifrån just sina 
specifika önskemål och spelmetodik. 
  

   
 

 

 

 

  
 

 
   

   

 

 

 
 
 

 
 
Game Lounge 

 

 
 

 

 Cherry bedriver prestationsbaserad 
marknadsföring genom sin 
investering i Game Lounge. Bolaget 
är ett av de snabbast växande 
europeiska bolagen inom 
prestationsbaserad marknadsföring 
och skapande av kundkontakter 
(leads) på internet. Erbjudandet 
riktar sig till nätspelsoperatörer. 
Bolaget knyter till sig onlinespelare 
via olika produkter och tjänster som 
dirigeras till ett flertal 
nätspelsoperatörer 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 uppgår 
till 95 procent.  

 

   

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 39 19 106% 146 57 156%

EBITDA 27 5 415% 96 19 405%

EBITDA-marginal 71% 28% 66% 33%

EBIT 25 4 587% 89 14 517%
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Gaming Technology (tidigare Spelteknologi) 

 

FJÄRDE KVARTALET 2017 

Under det fjärde kvartalet 2017 redovisade XCaliber intäkter om 9,7 Mkr, varav 9,5 Mkr 
var interna intäkter från ComeOn. För helåret 2017 uppgick intäkterna till 38,6 Mkr 
(0,0), varav 38,2 Mkr var interna intäkter från ComeOn. 

EBITDA för kvartalet uppgick till 5,5 Mkr, respektive 4,0 Mkr för helåret 2017.  

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. Bolaget fokuserar på större 
kunduppdrag där ledtider i form av anbudsförfarande och etablering av relationer är 
långa och kräver stor insikt i vad kunden förväntar sig. 

VIKTIGA HÄNDELSER  
• XCaliber förbättrade en spelsajt med miljontals dagliga besökare. Antalet besökare 

som konverterade till kund ökade med 20 procent efter att XCalibers produkter gjort 
sajten snabbare och når ut mer effektivt med sin marknadsföring. 

• XCaliber har inlett samarbetet med en partner i Japan för att kunna bearbeta den 
asiatiska marknaden mer aktivt.  

• XCaliber nominerades i två kategorier vid EBR B2B Awards 2017 – Software Rising 
Star samt Affiliate Software. 

  

   
 

 

 

 

  
 

 
   

   

 

 

 XCaliber  

 
 

 

 Cherry utvecklar spelteknologi 
genom sin investering i XCaliber. 
XCaliber är ett B2B-teknikbolag som 
erbjuder innovativa produkter och 
tjänster till nätspelsoperatörer, 
samarbetspartners samt andra inom 
och utanför spelindustrin. Kunderna 
får tillgång till en ledande 
spelplattform och flera innovativa 
verktyg, uppföljningssystem samt 
en integrerad betalningslösning. 
Bolaget har sitt huvudkontor på 
Malta och ett utvecklingsteam i 
Polen. Cherrys affärsområde Online 
Gaming är idag bolagets största 
kund, vilket ger nya kunder 
trygghet att produkterna och 
tjänsterna från XCaliber ligger i 
teknologins framkant samt kan 
hantera höga transaktionsvolymer. 
Verksamheten startade i november 
2016, som en avknoppning från 
ComeOn. Cherry äger 100 procent 
av aktierna i XCaliber. 

 

   

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 10 0 39 0

EBITDA 5 0 4 0

EBITDA-marginal 56% 10%

EBIT 5 0 4 0
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Restaurangcasino 

 

 

FJÄRDE KVARTALET 2017 

Under fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 42,0 Mkr (42,8), respektive 157,1 Mkr 
(156,9) för helåret 2017. Minskningen av intäkterna under fjärde kvartalet förklaras 
främst av kalenderavvikelser, men där december månad var den bästa under året och 
även i Restaurangcasinos historia. 

EBITDA under det fjärde kvartalet uppgick till 5,0 Mkr (4,9), respektive 16,7 Mkr (16,7) 
för helåret 2017.  

VIKTIGA HÄNDELSER  
• I september 2017 överklagade Cherry Spelglädje AB Lotteriinspektionens beslut 

rörande förnyade tillstånd att bedriva kasinospel i olika restauranger inom Cherry 
Spelglädje AB. I november 2017 biföll Förvaltningsrätten i Linköping Cherry 
Spelglädjes begäran om inhibition till dess att frågan om Cherry Spelglädje uppfyller 
kraven enligt relevanta svenska lagar och EU-direktiv om penningtvätt 
(EU/2015/849, inklusive förordningen om penningtvätt, har prövats samt ett 
preliminärt utlåtande från EU-domstolen om hur direktivet ska tolkas. 
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 Cherry bedriver restaurang-
casinoverksamhet genom sin 
investering i Cherry Spelglädje. 
Cherry Spelglädje bedriver 
traditionellt casinospel (Blackjack 
och Roulette). I tillägg erbjuds även 
event-casino till företag och 
privatpersoner. Cherry äger 100 
procent av aktierna i Cherry 
Spelglädje. 

 

   

Mkr 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 42 43 -2% 157 157 0%

EBITDA 5 5 1% 17 17 0%

EBITDA-marginal 12% 11% 11% 11%

EBIT 4 4 -2% 13 13 -6%
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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. 

FJÄRDE KVARTALET 2017 

Rörelseresultatet för utvecklingsprojekt (EBIT) uppgick till -3,6 Mkr (-1,1), och för helår 
2017 till -15,6 Mkr (-10,2). Ökningen under fjärde kvartalet förklaras främst av 
börsnoteringskostnader.  

Koncerngemensamt 

FJÄRDE KVARTALET 2017 

Koncerngemensamma kostnader avser främst moderbolagets kostnader för 
koncernstabsfunktioner. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,9 Mkr (-3,9) och för 
helår 2017 till -20,1 Mkr (-11,3). Ökningen under det fjärde kvartalet förklaras främst av 
fler anställda och kostnader för bättre systemstöd.  

 

Övrig information 

JUSTERING AV PUBLICERADE SIFFROR GÄLLANDE COMEON FÖR FJÄRDE 
KVARTALET 2016 RESPEKTIVE HELÅRET 2016  

Den slutliga förvärvsanalysen för ComeOn Malta Ltd fastställdes under tredje kvartalet 
2017, vilket innebar att tidigare gjord uppvärdering av aktier om 510 Mkr 
bortjusterades, vilket inte påverkade resultatet för helåret 2017 men minskade goodwill 
och ingående eget kapital. Detta innebär att EBIT och eget kapital för fjärde kvartalet 
2016 är 510 Mkr lägre än rapporterat i 2016 års bokslutskommuniké. Justeringen hade 
inte någon kassaflödeseffekt. 

TVISTER 

I september 2017 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 i november 2017 
överklagat till förvaltningsrätten, som har bifallit och beslutat om inhibition. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  
För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för 2016 som 
finns på bolagets webbplats cherry.se samt i det prospektet som upprättats som en del i 
noteringen på Nasdaq Stockholm, oktober 2017. Under fjärde kvartalet 2017 testades 
koncernens goodwill för potentiellt nedskrivningsbehov. Det konstaterades att det inte 
förelåg något sådant nedskrivningsbehov. 
 
MEDARBETARE 
Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) inom koncernen 
under fjärde kvartalet uppgick till 751 (405), varav 439 (175) var män. Vid årets utgång 
uppgick antalet anställda till 1 383 (1 140) personer, var av 602 (445) var män.  
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majoriteten av 

utestående aktier i 

affiliatebolaget Game 

Lounge Ltd och äger 95 
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FÖRÄNDRINGAR I STYRELSE OCH KONCERNLEDNING 
Den 8 november 2017, utsåg Cherry AB (publ) Anders Antonsson till ny IR- och 
kommunikationsansvarig. Anders ingår i koncernledningen.  

ÅRSSTÄMMA 
Årsstämma i Cherry AB (publ) hålls den 9 maj 2018, kl. 10:00 CET i Advokatfirman 
Delphis lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 17, våning 7, Stockholm.  

VALBEREDNING  
I enlighet med beslut vid Cherry AB (publ):s årsstämma den 16 maj 2017 har 
ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utsetts. 

Valberedning består av 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. 

FÖRVÄRV AV YTTERLIGARE AKTIER I HIGHLIGHT GAMES OCH GAME LOUNGE 
Den 29 november påkallade Cherry sin option att förvärva ytterligare 12,5 procent av 
aktierna i Highlight Games Ltd för en köpeskilling om 2,5 miljoner brittiska pund. 
Cherrys totala innehav av Highlight Games efter förvärvet uppgår till 37,5 procent. 
Förvärvet finansieras genom kontant betalning. Cherry har en option att förvärva 
ytterligare 13,3 procent i två ytterligare omgångar inom de kommande tolv månaderna. 

Den 22 december 2017 beslutade Cherry att påkalla sin option att förvärva upp till 100 
procent av aktierna i affiliatebolaget Game Lounge Ltd och förvärvade ytterligare 44 
procent medan ledande befattningshavare behåller 5 procent. Värdet på köpeskillingen 
av Cherrys ytterligare andel av aktierna kommer att baseras på en multipel på 4,5 
gånger 2017 års resultat avseende affiliateverksamheten respektive 6 gånger 2017 års 
resultat avseende white label-verksamheten. Köpeskillingen har preliminärt estimerats 
till 197 Mkr och redovisas i årsbokslutet som en skuld till säljarna. Förvärvet avses att 
finansieras till lika delar genom kontanter respektive nyemitterade aktier i Cherry AB. 
Kontantandelen ska erläggas senast den 30 april 2018 och nyemissionen behöver 
godkännas av Cherry AB:s ordinarie bolagsstämma i maj 2018, varefter transaktionen 
kan slutföras. 

OBLIGATIONSLÅN 
Den 22 december 2017 skickades ett meddelande om skriftligt förfarande till 
obligationsinnehavarna med en begäran om att genomföra vissa ändringar av 
obligationsvillkoren gällande Cherry AB:s seniort säkerställt obligationslån 2016/2020 om 
upp till 200 000 000 euro (ISIN SE0008321616). Syftet var att bland annat justera 
obligationens kovenantstruktur, möjliggöra förändringar av Cherrys legala struktur samt 
öka bolagets finansiella flexibilitet. Justeringarna, som avses att genomföras under 
första kvartalet 2018, innebär att Cherrys legala struktur kommer att ändras för att 
bättre överensstämma med koncernens operativa struktur. Genom detta uppnår Cherry 
bland annat att bolagets förvaltning förenklas. 

Samtliga obligationshavare som röstade i det skriftliga förfarandet godkände de 
föreslagna ändringar i obligationsvillkoren den 22 januari 2018. 

   

 

1 383 
 

 Antalet medarbetare i  

Cherrykoncernen vid utgången 

av 2017. 
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING   

 

 

STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 31 DECEMBER 2017 (RÖSTER) 

  

Största aktieägare i Cherry AB är Prunus Avium Ltd, tidigare huvudägare i ComeOn. 
Cherry AB hade 6 657 (5 628) aktieägare per den 31 december 2017. Antalet aktier 
anges efter genomförd aktieplit per den 3 juli 2017.  

MARKNADSUTSIKT 
Spelmarknaden befinner sig i en stark tillväxt och Cherry bedömer att efterfrågan i 
koncernens största geografiska marknader kommer att fortsätta utvecklas positivt.  

Koncernens fokus ligger på att utveckla befintliga bolag så att de blir marknadsledare 
inom sitt respektive område. Detta är viktiga förutsättningar för att koncernen ska nå 
sina finansiella mål och fortsätta den framgångsrika lönsamma tillväxt, genom organisk 
såväl som förvärv, i befintliga och nya vertikaler respektive geografiska marknader. 

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.  

 

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

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 3,2% 11,2%

Familjen Lundström 522 000 1 182 554 1,6% 4,3%

Handelsbanken Luxembourg                        280 495 2 596 280 2,8% 3,6%

Familjen Lindwall 448 805 807 500 1,2% 3,6%

Cail 280 490 1 948 480 2,2% 3,2%

Försäkringsaktiebolaget Avanza 0 4 576 560 4,4% 3,1%

Björn Grene 0 3 851 855 3,7% 2,6%

10 största ägarna 4 988 000 58 952 039 61,2% 73,2%

Övriga - 39 874 466 38,8% 26,8%

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

   

 

CHER B 

 

 Kortnamnet på Cherrys  

B-aktie, som handlas på  

Nasdaq Stockholm.  

(ISIN SE0010133256) 
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Upplysningar om transaktioner mellan koncernen och närstående redogörs för i not 5 och 
not 7 i årsredovisningen för 2016. Närstående transaktioner hänförs i normal fallet till 
förvärv av försäljningar av olika varumärken och domäner. Syftet är främst att skapa 
fler affärer. Av årsstämman beslutad ersättning för styrelsearbete redovisas inte som en 
närstående transaktion. Inga närståendetransaktioner har genomförts under fjärde 
kvartalet.  

Närstående transaktion efter rapportperiodens utgång 

• ComeOn förvärvade bolaget Get Lucky Ltd till ett estimerat värde om 4 690 000 
EUR av ett bolag där delägare också är delägare i Prunus Avium Ltd, huvudägare i 
Cherry AB. Förvärvspriset ska erläggas i form av en s.k earn out på 2018 års 
resultat.  

Alla transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor. 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Cherry AB har ställt säkerhet för det av Cherry emitterade obligationslånet avseende 
förvärvet av Come On Malta Ltd, primärt i form av aktier i Cherrys dotterbolag, till ett 
värde om 3 100 Mkr, enligt vad som närmare framgår av villkoren för obligationen. 

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

 
OFFENTLIGGÖRANDE  
Denna information är sådan information som Cherry AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 16 februari 2018, kl. 07.30 CET. 

 

Cherry AB (publ) 

Stockholm den 16 februari 2018 

 

Anders Holmgren 
Verkställande direktör 

 

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

  

   
 

37,5% 

 

 Cherry äger nu 37,5% av 

aktierna i det brittiska bolaget 

Highlight Games.  
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Koncernens rapport över totalresultat 

 

 

  

Koncernens resultaträkning (Mkr) Q4 2017 Q4 2016 jan-dec 2017 jan-dec 2016

Intäkter 607 519 2 252 1 102
Summa rörelsens intäkter 607 519 2 252 1 102

Aktiverat arbete för egen räkning 7 4 19 8

Kostnad sålda tjänster -143 -121 -548 -330
Bruttoresultat 472 402 1 722 781

Marknadsföringskostnader -175 -177 -742 -313

Personalkostnader -99 -79 -367 -211

Övriga kostnader -57 -44 -183 -82
Rörelseresultat (EBITDA) 141 103 429 174

Avskrivningar/nedskrivningar -37 -33 -134 -59

Rörelseresultat (EBIT) 105 70 295 115

Resultat fr andelar i intresseföretag -1 0 -2 22

Finansiella poster -84 6 -171 1
Resultat före skatt 20 77 122 139

Skatt -3 -9 -12 -14
Resultat efter skatt 18 68 110 125

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 5 63 51 99

Innehav utan bestämmande inflytande 12 5 59 26
Resultat efter skatt 18 68 110 125

Vinst per aktie före utspädning (kr) 0,05 0,72 0,53 1,28

Vinst per aktie efter utspädning (kr) 0,05 0,71 0,53 1,27

Totalresultat (Mkr) Q4 2017 Q4 2016 jan-dec 2017 jan-dec 2016

Periodens resultat 18 68 110 125

Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet 89 -1 97 1
Summa totalresultat för perioden 106 66 207 126
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Koncernens balansräkning 
 

  
 

  

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

Immateriella anläggningstillgångar 2 749 2 753

Materiella anläggningstillgångar 51 21

Andelar i intresseföretag 17 0

Andra långfristiga fordringar 2 1

Uppskjutna skattefordringar 27 0

Kortfristiga fordringar 500 341

Likvida medel 299 306
Summa tillgångar 3 646 3 421

Eget kapital                                                 1 242 477

Långfristiga räntebärande skulder 1 654 457

Övriga långfristiga skulder 1 0

Uppskjutna skatteskulder 24 29

Kortfristiga räntebärande skulder 89 13

Övriga kortfristiga skulder 637 2 445
Summa eget kapital och skulder 3 646 3 421
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Koncernens rapport över kassaflöde 

 

 

 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 

  

Koncernens kassaflödesanalys (Mkr) Q4 2017 Q4 2016 jan-dec 2017 jan-dec 2016

Resultat efter finansiella poster 20 77 122 139

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 110 41 229 37

Betald skatt -4 10 -39 9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

126 128 313 185

Förändringar i rörelsekapital -131 30 -249 -21
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 158 63 164

Investeringar i anläggningstillgångar -33 -19 -79 -61

Investering i dotterbolag/Intressebolag -28 104 -1 228 -273

Förändring långfristiga fordringar 0 -1 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -61 84 -1 307 -334

Tillskott från minoritet 0 0 2 0

Nyemission teckningsoptioner 0 0 8 1

Utdelning 0 -19 -6 -19

Förändring långfristiga skulder 0 -3 1 226 468
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -21 1 230 450

Förändring av likvida medel -66 221 -13 281

Likvida medel vid periodens början 359 85 306 24

Kursdifferenser likvida medel 6 0 6 2
Likvida medel vid periodens slut * 299 306 299 306

* Likvida medel 299 306 299 306

Checkkredit 0 0 0 0

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

Ingående balans 477 157

Nyemission 1 044 417

Transaktioner med innehav utan
 bestämmande inflytande -219 1

Omvärdering skuld avseende innehav utan
 bestämmande inflytande -262 -205

Utdelning till minoritet -6 -19

Totalresultat 207 126
Eget kapital vid periodens slut 1 242 477

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 1 169 425

Minoritetsintresse 73 52
Totalt eget kapital 1 242 477
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Sammandrag av moderbolagets resultaträkning 

 

 

 

Sammandrag av moderbolagets balansräkning 

 

  

Moderbolagets resultaträkning (Mkr) Q4 2017 jan-dec 2017 Helår 2016

Intäkter 2 8 3

Övriga externa kostnader -6 -25 -8

Personalkostnader -3 -16 -8

Avskrivningar 0 0 0
Rörelseresultat -7 -33 -14

Finansiella poster -81 -163 14
Resultat före skatt -88 -196 0

Skatt 23 23 0
Resultat efter skatt -65 -173 0

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

Immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar 1 0

Andelar i koncernföretag 3 076 2 848

Andelar i intresseföretag 55 0

Uppskjutna skattefordringar 27 0

Fordringar hos koncernföretag 75 246

Övriga fordringar 11 3

Likvida medel 41 26
Summa tillgångar 3 286 3 123

Eget kapital                                                 1 479 578

Långfristiga räntebärande skulder 1 654 457

Övriga långfristiga skulder 0 0

Uppskjutna skatteskulder 0 0

Kortfristiga räntebärande skulder 88 12

Övriga kortfristiga skulder 64 2 076
Summa eget kapital och skulder 3 286 3 123
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Noter 

Not 1. Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, 
Delårsrapportering. 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. 

Från och med 1 januari 2018 tillämpar Cherry IFRS 15 
Revenue from contracts with customers och IFRS 9 Financial 
instruments. Under 2017 har ett projekt drivits i syfte att 
analysera och förstå de potentiella effekterna av de nya 
redovisningsstandarderna. Projektet slutfördes under fjärde 
kvartalet 2017.  

En väsentlig del av Cherrys verksamhet utgörs av online 
casino, där intäktströmmarna främst genereras genom 
casinospel, bordsspel, slot maskiner och sportsbook. 
Utbetalningen på placerade vad på dessa slags spel är 
typiskt sett känd när vadet ställs. Denna form av vadslagning 
kallas fast odds-vadslagning. Sådana kontrakt motsvarar 
definitionen av ett finansiellt instrument enligt IFRS 9, 
”Financial Instruments”, och exkluderas från IFRS 15.  

Att tillämpa IFRS 9 istället för IFRS 15, påverkar inte 
intäktsredovisning eller rapportering då timing och belopp är 
desamma oavsett vilken standard som tillämpas. 

Cherry bedömer att IFRS 9 ska tillämpas för kontrakt för sk 
fast odds-vadslagning, och att IFRS 15 inte är tillämplig för 
dessa intäktsströmmar. Bolaget har fastslagit att detta är i 
enlighet med IASB:s syn. Tillämpandet av IFRS 9 har inte fått 
någon påverkan på koncernens resultat eller eget kapital.  

Inom Cherrys verksamhet finns även intäktsströmmar 
hänförliga till licensavgifter, hänförliga till försäljning av 
spel samt försäljning av affiliation, för vilka IFRS 15 
tillämpas.  

Cherry har tidigare bestämt att tillämpningen av IFRS 15 
kommer att ske retroaktivt med justering av ingående balans 
av balanserade vinstmedel, dock endast för avtal som ej är 

avslutade på den första tillämpningsdagen. Baserat på detta 
är Cherrys bedömning att övergångseffekterna av IFRS 15 ej 
är materiella.  

Från 2019 tillämpas IFRS 16 Leases. IFRS 16 kräver att 
tillgångar och skulder hänförliga till samtliga leasar, med 
några undantag, ska rapporteras i koncernens balansräkning.  

Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har 
en rätt att använda en tillgång under en specifik period och 
samtidigt ett åtagande att betala för den rätten. IFRS 16 
ersätter IAS 17 Leases samt tolkningarna IFRIC 4, SIC-15 and 
SIC-27. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som börjar 
1 januari 2019, eller senare. Bolaget kommer inte att 
tillämpa standarden tidigare än detta. Standarden har 
godkänts av EU. Standarden kommer att främst påverka 
redovisningen av koncernens operativa leasar.  

Förutom ovan beskrivet, har bokslutskommunikén upprättats 
enligt samma redovisnings- och värderingsprinciper som i 
årsredovisningen 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 25 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 1 878 Mkr.  

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. 
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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 uppgår till 103 814 505 med ett 
kvotvärde om 0,11 kr.  

Resultat per aktie beräknas utifrån periodens resultat 
exklusive minoritetens andel. Samtliga perioder vad gäller 
resultat per aktie har därefter räknats om. 

Not 4. Förvärv 

HIGHLIGHT GAMES 
Cherry AB träffade den 12 maj 2017 en överenskommelse om 
att förvärva 25 procent av spelutvecklingsbolaget Highlight 
Games. Köpeskillingen för den initiala andelen om 25 
procent uppgick till 27 Mkr. Cherry påkallade den 30 
november 2017 sin option att förvärva 12,5 procent 
ytterligare för ett förvärvspris om 28 Mkr. Cherry äger nu 
37,5 procent av aktierna i bolaget. Cherry har en option på 
att förvärva ytterligare 13,5 procent under en period om 11 
månader. 

Övervärdet i bolaget anses utgöra goodwill med anledning av 
att bolaget är ett utvecklingsbolag. Goodwill avser 
humankapital och kommer inte vara avdragsgillt vid en 
eventuell nedskrivning.  

Villkoren avseende optionen att förvärva ytterligare 13,5 
procent bedöms vara på armlängds avstånd. 

Highlight Games redovisas som ett intressebolag.  

Preliminär förvärvsanalys  
(båda förvärvstillfällena)   

(Mkr) 

    
Förvärv 
25% 

Förvärv                                     
12,5% 

Köpeskilling    
Likvida medel   27 28 
Redovisningsmässig köpeskilling 27 28 
 
Redovisade identifierbara förvärvade tillgångar och 
skulder 

     
Nettotillgångar  27 48 

     
Vår andel   7 6 
Goodwill   20 22 

 

 

 

 

  

Koncernen

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

Finansiella tillgångar 471 - 522 - -
Summa finansiella tillgångar 471 522

Finansiella skulder

Räntebärande skulder 1 743 470

Övriga finansiella skulder 529 2 254

Tilläggsköpeskillingar 43
Summa finansiella skulder 2 271 - - 2 724 - 43

2017-12-31 2016-12-31

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, 
netto efter skatt, SEK

2017 2016 2017 2016

Genomsnittligt antal utestående aktier 103 814 505 86 305 375 96 061 425 77 541 031
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,05 0,72 0,53 1,28
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,05 0,71 0,53 1,27

Q4 jan-dec
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GAME LOUNGE 
Cherry AB träffade den 21 december 2017 en överenskommelse om att förvärva 44 procent av Game Lounge. Köpeskillingen 
för minoritetsandelen uppgår preliminärt till 197 Mkr. Från den 1 januari 2018 äger Cherry 95 procent av aktierna i bolaget.  

Minoritetsförvärv hanteras i koncernredovisningen som en transaktion inom eget kapital.  

 

Preliminär förvärvsanalys  
                                                               (Mkr) 

    
Förvärv 

44% 
 

Köpeskilling    
Skuld till säljare,  
preliminär bedömning  197 

 

Redovisningsmässig köpeskilling 197  
 

Transaktioner inom eget kapital   
Minoritetsintresse  -52  

     
Balanserad vinst  -145  

Totalt    -197  

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, Game Development via Yggdrasil och Highlight 
Games, Online Marketing via Game Lounge, 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 dess kostnader under rubriken ”Koncern-
gemensamt och utvecklingsprojekt” i affärsområdes-
rapporteringen för att skapa en tydlighet i vad koncernens 
respektive affärsområde genererar. 
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* Gaming Technology (XCaliber) redovisas separat fr o m 2017. Bolaget var tidigare en intern avdelning inom Online Gaming. 
  

Koncernen per affärsområde (Mkr) Q4 2017 Q4 2016 jan-dec 2017 jan-dec 2016

Intäkter

Online Gaming 485,1 440,8 1 823,4 830,5

Online Marketing 38,7 18,7 145,9 57,0

Eliminering, Online Marketing-intäkter från Cherry -4,9 -5,1 -21,5 -10,2

Restaurangcasino 42,0 42,8 157,1 156,9

Game Development 51,2 31,8 169,1 86,9

Eliminering, Game Development-intäkter från Cherry -5,1 -9,6 -22,7 -18,8

Gaming Technology * 9,7 - 38,6 -

Eliminering, Gaming Technology-intäkter från Cherry * -9,5 - -38,2 -
Koncernen 607,3 519,4 2 251,8 1 102,4

Rörelseresultat före av- och nedskrivning (EBITDA)

Online Gaming 91,5 84,6 277,2 120,2

Online Marketing 27,3 5,3 95,7 19,0

Restaurangcasino 5,0 4,9 16,7 16,7

Game Development 21,5 13,2 71,5 40,1

Gaming Technology * 5,5 - 4,0 -

Utvecklingsprojekt -3,6 -1,1 -15,6 -10,2

Koncerngemensamt -5,8 -3,9 -20,1 -11,2
Koncernen 141,4 103,1 429,4 174,5

Rörelseresultat (EBIT)

Online Gaming 62,4 58,2 167,3 81,4

Online Marketing 25,2 3,7 88,7 14,4

Restaurangcasino 3,9 4,0 12,6 13,4

Game Development 17,5 9,3 58,8 27,4

Gaming Technology * 5,2 - 3,6 -

Utvecklingsprojekt -3,6 -1,1 -15,6 -10,2

Koncerngemensamt -5,9 -3,9 -20,1 -11,3
Koncernen 104,9 70,2 295,1 115,2

Resultat fr andelar i intresseföretag -1,2 0,3 -2,1 22,1

Finansiella poster -83,5 6,4 -170,7 1,5

Resultat före skatt 20,1 76,9 122,4 138,7
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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                                                                    Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016

Finansiella mått enligt IFRS:

Summa rörelsens intäkter (Mkr) 607 567 536 541 519

Organisk tillväxt (procent) 16 30 37 44 41

Likvida medel (Mkr) 299 362 397 313 306

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

Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden (tusental) 103 815 103 735 90 391 86 305 86 305

Vinst per aktie före utspädning (kronor) 0,05 0,22 0,03 0,24 0,72

Vinst per aktie efter utspädning (kronor) 0,05 0,21 0,03 0,24 0,71

Alternativa nyckeltal:

Rörelsemarginal (EBITDA, procent) 23,3 19,8 17,3 15,4 20,5

Rörelsemarginal (EBIT, procent) 17,3 13,8 11,2 9,6 13,5

Räntabilitet på eget kapital, rullande 12 månader (procent) 6 12 15 52 37

Kassaflöde per aktie, löpande verksamhet (kronor) -0,04 0,47 0,02 0,17 1,84

Eget kapital per aktie (kronor) 11,27 11,99 12,12 2,81 4,92

Soliditet (procent) 34 38 36 9 14

Kassalikviditet (procent) 110 130 132 26 26

Investeringar i anläggningstillgångar (Mkr) 33 10 26 10 -85

Medeltal antal anställda (heltidstjänster under året) 751 686 591 622 405

Antal anställda personer vid periodens slut 1 383 1 233 1 160 1 130 1 140

Antal registrerade aktieägare 6 657 6 839 6 888 6 158 5 628

Börskurs vid periodens slut (kronor)* 49,30 53,75 60,00 321,00 251,50
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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. 

Organisk tillväxt Intäktstillväxt justerad för de 
förvärv eller avyttringar som 
genomförts under perioden. 

Måttet ger en tydlig bild av koncernens egengenererade 
tillväxt. 

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, oaktad finansiering och 
avskrivningar. 

EBITDA-marginal EBITDA i procent av 
intäkterna. 

Måttet är av väsentlig relevans för att löpande följa koncernens 
operativa lönsamhet, oaktad 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 
minoritetsintressets 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 (Mkr) 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 vars övergripande 
strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma 
bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade 
affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology 
samt Restaurangcasino.  

Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande 
företag. Cherry sysselsätter ca 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets  
B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet sedan den 18 oktober 2017. 

Läs mer om koncernen på www.cherry.se  

För ytterligare 
information, 
vänligen kontakta 

   Finansiell 
kalender 
2018/2019 

Anders Holmgren, VD  
Telefon 0708 607 534 
anders.holmgren@cherry.se  
 
Christine Rankin, CFO  
Telefon 076 539 94 92 
christine.rankin@cherry.se  
 
Anders Antonsson,  
IR & Kommunikation 
Telefon 0709 994 970 
anders.antonsson@cherry.se  

   Delårsrapport januari – mars 2018,  
torsdagen den 3 maj 2018 
 
Årsredovisning för helåret 2017 
tisdagen den 17 april 2018 
 
Delårsrapport januari – juni 2018,  
torsdagen den 16 augusti 2018 
 
Delårsrapport januari – september 2018,  
onsdagen den 31 oktober 2018 
 
Bokslutskommuniké 2018,  
onsdagen den 13 februari 2019 

     

Cherry AB (publ) 
Org. nr. 556210-9909, Säte: Stockholm, Stureplan 19, 111 45 Stockholm, Tel: 08 514 969 40, www.cherry.se 
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