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INTÄKTER (MSEK) 

Delårsrapport januari–september 2013  

Vänligen notera! Sidorna 1–8 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en 
bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat eftersom den visar på vilken betydelse Mr Greens 

on-line-kasino har för koncernens resultat. Informationen från den 29 april och framåt, när koncernen 
bildades, har tagits fram enligt de vanliga redovisningsprinciperna.   

 

Fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet 
Mr Green & Co AB (publ) redovisar de första nio månaderna en mycket hög tillväxt för 
såväl spelöverskott som rörelsevinst. Spelöverskottet (gamewin) för de första nio 
månaderna ökade med 60,1% jämfört med samma period förra året och uppgick till 347,6 
(217,2) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick spelöverskottet till 124,1 (81,1) MSEK vilket är 
en ökning med 53,0% jämfört med samma period föregående år. Även rörelsevinsten 
(EBITDA) steg kraftigt under kvartalet och uppgick till 31,5 (21,7) MSEK under perioden, en 
ökning med 45,3%. Rörelsevinsten för de första nio månaderna uppgick (efter kostnader 
för listning) till 83,5 (20,8) MSEK, vilket är en ökning med 300,6% från motsvarande period 
förra året. 

Tillväxten är ett resultat av Mr Greens förmåga att skapa en trygg och spännande 
spelupplevelse för spelarna i kombination med en satsning på nya mobila plattformar som 
surfplattor och smarta telefoner. 

RESULTAT (MSEK) 

 

*En kund definieras som aktiv efter att ha spelat för riktiga pengar under kvartalet, genom insättning, men även genom 
att ha spelat för vinster av riktiga pengar efter gratissnurr och/eller bonus som Mr Green tillhandahållit kunden. 

**I delårsrapporten för perioden januari–juni 2013 beräknades resultat per aktie för perioden januari–juni före och efter 
utspädning till 1,01 SEK, baserat på en preliminär beräkning av verkligt värde för de immateriella anläggningstillgångar 
som förvärvats från Green Gaming Group Plc. Efter att den oberoende värderingen avslutats fastställdes resultat per aktie 
för perioden januari–juni till 0,95 SEK. För mer information, se avsnittet ”Förvärv av dotterbolag och innehav utan 
bestämmande inflytande”, sidorna 19-22. 
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2013 KVARTAL 3 (jul–sep) 

• Intäkter (gamewin): 124,1 (81,1) MSEK 

• Rörelsevinst: 31,5 (21,7) MSEK 

• Resultat/aktie före och efter utspädning: 
0,49 (0.46) SEK 

• Aktiva kunder* på nätkasinot Mr Green: 
65 853 (41 394)  

 

2013 ACKUMULERAT (jan–sep) 

• Intäkter (gamewin): 347,6 (217,2) MSEK 

• Rörelsevinst: 83,5 (20,8) MSEK 

• Resultat/aktie före och efter 
utspädning: 1,44 (0.30)** SEK 
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”Vår omsättning ökade med 60 procent  
under årets första nio månader” 

– Mr Green fortsätter att växa snabbare än marknaden. Omsättningen 
steg med 60,1% under årets första nio månader. Även under tredje 
kvartalet fortsatte nätkasinot Mr Green att växa kraftigt, både vad 
gäller omsättning och vinst. Trots en period av osedvanligt bra väder i 
stora delar av Europa ökade vårt spelöverskott med hela 60,1% under 
årets första nio månader jämfört med motsvarande period förra året. 
Även under det tredje kvartalet växte Mr Green betydligt snabbare än 

marknaden. Omsättningen ökade med 53,0% jämfört med motsvarande period förra 
året. Det kan jämföras med den globala i-gaming-marknaden som beräknas växa med 
9% under 2013. Spelöverskottet uppgick till 124,1 MSEK för det tredje kvartalet och till 
347,6 MSEK för de första nio månaderna. Vinsten - EBITDA – för de första nio 
månaderna uppgick till 83,5 MSEK, vilket är en ökning med 300,6% från motsvarande 
period förra året. Vinsten för det tredje kvartalet uppgick till 31,5 MSEK, vilket är en 
ökning med 45,3% jämfört med motsvarande period förra året. 

Mr Green ger ännu inte information om hur verksamheten går för enskilda marknader 
men kan konstatera att Sverige står för väsentligt mindre än 50 % av omsättningen. 

Tillväxten är ett resultat av Mr Greens förmåga att skapa en trygg och spännande 
spelupplevelse för spelarna i kombination med en satsning på nya mobila plattformar 
som läsplattor och smarta telefoner. 

Mr Green fortsätter att investera i marknadsföring och ny produktutveckling för att 
säkerställa att bolaget är rustat för de tekniska förändringar som sker på marknaden, 
som skiftet till mobilt spelande. Vidare har bolaget en intressant utvecklingsportfölj 
med nya kasinolösningar som både tilltalar dagens kasinobesökare och attraherar nya 
kunder. 

Vår satsning på Grönt Spel, där kunden själv sätter gränser för sitt spelande, 
tillsammans med en väldesignad och trygg spelupplevelse och ett spännande 
varumärke gör att Mr Green har fortsatt starka förutsättningar att växa snabbare än 
marknaden. 

 

Mikael Pawlo 

VD 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
PERIODEN 

• Nätcasinot Mr Green Ltd har tecknat 
avtal med NYX OGS för att ytterligare 
förstärka spelutbudet på mobila 
enheter som smarta telefoner och 
surfplattor. 

• Mr Green Ltd har vidareutvecklat sin 
mobila klient för smarta telefoner och 
släppt en ny version av densamma.  

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS 
UTGÅNG 

• DSRPTV Gaming Ventures Ltd har 
lanserat sin mobila kasinoprodukt 
Garbo.com. Mr Green & Co AB har en 
option på att förvärva 100% av bolagets 
aktier. 
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Marknadsutveckling 
Mr Greens bedömning är att marknaden för 
nätspel fortsätter att växa och utvecklas 
starkt såväl globalt som inom EU. Det finns 
flera orsaker till detta. Användningen av 
internet fortsätter att öka starkt över hela 
världen. Förtroendet för tjänster som 
erbjuds över nätet ökar, vilket leder till att 
spelandet flyttar från den fysiska miljön 
som barer och casinon till internet.  

Det är en motsvarande utveckling inom 
nätspel som tidigare observerats inom e-
handel. E-handel i kombination med ett 
ökat spelande över nätet har lett till 
utveckling av säkrare och smidigare 
betalningslösningar, vilka gör det allt 
enklare att betala över nätet. Tilltron till 
nätbetalningar ökar samtidigt och det 
bidrar också till att marknaden för nätspel 
växer. 

Innovation viktig faktor 
Innovation bedöms förutom reglering av 
marknaden vara den viktigaste faktorn för 
tillväxten (Morgan Stanley: Online Gaming: 
Industry in Transition, 2012). Ökad 
användning av bredband, spelare som 
väljer att spela online istället för i fysiska 
miljöer, ökade betalningsmöjligheter och 
ökat förtroende för nätspel är alla viktiga 
faktorer för tillväxt, men innovation och hur 
och när reglering införs bedöms vara 
avgörande. Mr Green delar denna syn. Nya 
produkter som kan erbjudas existerande 
spelare innebär endast marginellt ökade 
kostnader och små 
marknadsföringskostnader, vilket innebär 
att resultatpåverkan är starkt positiv. 
Vidare är innovation viktigt för att 
säkerställa tillväxtpositionen på marknaden 
och vara ett attraktivt alternativ för 
spelarna.  

Kraftigt ökat spelande via mobil enhet 
Marknaden för casinospelande på nätet 
växer. Enligt analysfirman H2 Gambling 
Capital kommer marknaden att växa med 
9,8% i Europa under 2013 (april 2013). 
Spelande via mobila enheter ökar kraftigt 
och beräknas öka i Europa med 177% 
(H2GC, april 2013). Mobilt spelande 
bedöms 2015 utgöra nästan 30% av det 
totala nätspelandet i världen (H2GC, april 
2013). Mr Green gör väsentliga 
investeringar i produktveckling för smarta  

 

 

telefoner och läsplattor för att säkra att 
bolaget är väl positionerat inför denna 
förändring av användarbeteende och 
därmed också kunna fortsätta växa 
snabbare än marknaden även på detta 
område. 

Stark konkurrens 
Det råder stark konkurrens kring nätspel 
inom Europa. Marknaden är fragmenterad 
och det finns inga aktörer som är 
dominerande på hela den europeiska 
marknaden. Det finns emellertid aktörer 
som är dominerande på respektive lokal 
marknad. Konkurrensen utgörs av såväl 
privata aktörer och listade bolag som 
statliga bolag. Det finns inga höga trösklar 
för att gå in på en marknad, men för att få 
en större marknadsandel krävs tillgång till 
en bra produkt, ett starkt varumärke, 
specialistpersonal och marknadsföring. Mr 
Green bedömer att konkurrensen kommer 
fortsätta på motsvarande sätt som tidigare, 
men att lokala regleringar kan påverka 
konkurrenslandskapet i någon riktning. 

 

UTVECKLING FÖR NÄTSPEL I EUROPA, 
MEUR 

 

 

9 000 

10 000 

11 000 

12 000 

13 000 

14 000 

15 000 

2011 2012 2013 E 2014 E 2015 E 

Källa: analysfirman H2 Gambling Capital, april 2013. 
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  Resultatutveckling 
Tredje kvartalet – proforma 

Koncernens intäkter uppgick till 124,1 (81,1) 
MSEK under tredje kvartalet 2013. 
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 31,5 
(21,7) MSEK.  

Kostnad för sålda produkter under tredje 
kvartalet uppgick till 22,5 (15,3) MSEK. 

Marknadsföringskostnaderna uppgick till 
46,8 (25,6) MSEK. 

Övriga kostnader uppgick till 23,4 (18,6) 
MSEK. Under tredje kvartalet tillkom inga 
kostnader för noteringen på AktieTorget 
eftersom dessa kostnadsfördes i sin helhet 
under föregående kvartal.  

Investeringar under tredje kvartalet 
uppgick till 11,5 (9,2) MSEK. För samma 
period uppgick avskrivningarna för 
utvecklingskostnader för spelplattformen 
samt av kundavtal till 12,4 (3,5) MSEK. 

Perioden januari–september – proforma 

Koncernens intäkter uppgick till 347,6 
(217,8) MSEK under perioden januari–
september 2013, vilket var upp 60,1% på 
jämförbar årsbasis. Rörelseresultatet 
(EBITDA) uppgick till 83,5 (20,8) MSEK. 
Koncernens resultat efter skatt uppgick till 
51,5 (10,7) MSEK. 

Resultatet påverkades av kostnader av 
engångskaraktär om 4,7 MSEK från 
noteringen på AktieTorget. Kostnaderna 
hänförliga till nyemissionen uppgick till 
1,7 MSEK och bokfördes direkt mot eget 
kapital. 

Under perioden januari–september uppgick 
kostnaden för sålda produkter till 59,9 
(43,1) MSEK. Dessa kostnader motsvarar 
17,2% av intäkterna för perioden, jämfört 
med 19,8% för samma period föregående 
år. 

Marknadsföringskostnaderna uppgick till 
132,1 (98,2) MSEK, vilket var 38,0% (45,1%) 
av intäkterna för perioden. 

Övriga kostnader uppgick till 72,1 (55,6) 
MSEK. Här ingår kostnader om 4,7 MSEK 
för noteringen på AktieTorget. Exklusive 
dessa kostnader av engångskaraktär 
utgjorde övriga kostnader 19,4% (25,5) av 
intäkterna. 

 

 

Investeringar under perioden januari-
september uppgick till 30,4 (26,0) MSEK. 
För samma period uppgick avskrivningarna 
för utvecklingskostnader för 
spelplattformen samt av kundavtal till 25,2 
(8,9) MSEK. 
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Resultaträkningar - Proforma  

 
2013 2012 2013 2012 2012 

(tusen kronor) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep helår 

      Spelintäkter (gamewin) 124 093 81 122 347 610 217 153 317 850 

Övriga intäkter 0 20 0 620 682 

Summa intäkter 124 093 81 142 347 610 217 773 318 532 

      
Kostnad för sålda produkter 22 455 15 319 59 901 43 141 59 466 

Marknadsföring 46 751 25 585 132 115 98 237 134 989 

Övriga kostnader 23 385 18 562 67 471 55 564 77 058 

Noteringskostnader 0 0 4 667 0 0 

Rörelseresultat före 
avskrivningar (EBITDA) 31 502 21 676 83 456 20 832 47 019 

      
Av- och nedskrivningar 12 387 3 483 25 190 8 906 13 198 

Vinst före finansiella poster och 
skatt 19 115 18 193 58 266 11 926 33 821 

Finansiella poster (35) 4 (1 474) (151) (151) 

Inkomstskatt (1 464) (1 858) (5 247) (1 032) (3 370) 

Periodens resultat 17 616 16 340 51 545 10 742 30 299 

      
Investeringar 11 486 9 249 30 365 26 006 34 973 

      
Antal aktier (proforma) 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 

Resultat per aktie (SEK) 0,49 0,46 1,44 0,30 0,85 

Fördelningskvot av  
summa intäkter:      

Kostnad för sålda produkter 18,1% 18,9% 17,2% 19,8% 18,7% 

Marknadsföring 37,7% 31,5% 38,0% 45,1% 42,4% 

Övriga kostnader* 18,8% 22,9% 19,4% 25,5% 24,2% 

Rörelseresultat före 
avskrivningar (EBITDA)* 25,4% 26,7% 25,4% 9,6% 14,8% 

      
Investeringar 9,3% 11,4% 8,7% 11,9% 11,0% 
*exklusive kostnader för notering 
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Resultaträkningar kvartalsvis - Proforma 

 
2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 

(tusen kronor) Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 

Spelintäkter (gamewin) 124 093 114 616 108 901 100 697 81 122 64 765 71 266 

Övriga intäkter 0 0 0 61 20 600 0 

Summa intäkter 124 093 114 616 108 901 100 758 81 142 65 365 71 266 

        
Kostnad för sålda 
produkter 22 455 17 625 19 821 16 326 15 319 12 999 14 823 

Marknadsföring 46 751 42 327 43 037 36 752 25 585 32 645 40 007 

Övriga kostnader 23 385 22 612 21 475 21 494 18 562 16 073 20 928 

Noteringskostnader 0 4 667      

Rörelseresultat före 
avskrivningar (EBITDA) 31 502 27 386 24 567 26 187 21 676 3 648 (4 492) 

        
Av- och nedskrivningar 12 387 7 938 4 864 4 292 3 483 2 509 2 914 

Vinst före finansiella 
poster och skatt 19 115 19 448 19 703 21 895 18 193 1 139 (7 406) 

Finansiella poster (35) (1 427) (11) 0  4 (5) (151) 

Inkomstskatt (1 464) (2 233) (1 551) (2 338) (1 858) 68 757 

Periodens resultat 17 616 15 788 18 141 19 557 16 340 1 202 (6 800) 

        
Investeringar 11 486 8 994 9 885 8 967 9 249 9 738 7 019 

        
Antal aktier (proforma) 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 

Resultat per aktie (SEK) 0,49 0,44 0,51 0,55 0,46 0,03 (0,19) 

        
Fördelningskvot av  
summa intäkter:        

Kostnad för sålda  
produkter 18,1% 15,4% 18,2% 16,2% 18,9% 19,9% 20,8% 

Marknadsföring 37,7% 36,9% 39,5% 36,5% 31,5% 49,9% 56,1% 

Övriga kostnader * 18,8% 19,7% 19,7% 21,3% 22,9% 24,6% 29,4% 

Rörelseresultat före 
avskrivningar (EBITDA)* 25,4% 28,0% 22,6% 26,0% 26,7% 5,6% (6,3%) 

        
Investeringar 9.3% 7,8% 9,1% 8,9% 11,4% 15,0% 9,8% 

* exklusive kostnader för notering 
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  Övrigt  

Eget kapital 

Eget kapital i koncernen uppgick vid 
periodens slut till 735,9 MSEK, 
motsvarande 20,53 kronor per aktie. 

Likvida medel  

Likvida medel uppgick vid slutet av perioden 
till 89,5 MSEK. Likvida medel definieras som 
bankmedel och kortfristiga fordringar på 
betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade 
kundinbetalningar. Bolaget har inga skulder 
till kreditinstitut.  

Kundkonton 

Kundkonton uppgick till totalt -15,5 MSEK. 
Avsättningar för potentiella jackpotvinster 
uppgick vid slutet av perioden till 3,9 MSEK. 
Dessa belopp begränsar nyttjandet av 
bolagets likvida medel som en följd av den 
maltesiska spelmyndighetens (LGA) regler. 

Personal 

Vid utgången av perioden hade koncernen 
109 (85) anställda. Medeltalet 
heltidsanställda under tredje kvartalet 
uppgick till 107 (84) personer i koncernen, 
varav 88 (57) personer på Malta. 

Vid utgången av perioden hade koncernen 
20 (10) konsulter engagerade på heltid. 

Ägarförhållanden 

Bolagets aktie noterades på AktieTorget 
med beteckningen MRG den 28 juni 2013. 
Bolaget hade vid periodens utgång 1 483 
aktieägare (748 den 30 juni 2013). Största 
ägare (ägare med mer än 10% av aktierna 
och rösterna) var Hans Fajerson med bolag 
20,66%, Henrik Berquist med bolag 18,80% 
samt Fredrik Sidfalk med bolag 17,33% av 
aktier och röster. 

Utestående aktier 

Bolaget innehar inte några egna aktier. 
Totala antalet aktier och röster i Mr Green 
& Co AB uppgår till 35 849 413. 

Redovisningsprinciper 

Koncernen Mr Green & Co AB har tidigare 
inte utformat någon årsredovisning för 
koncernen och därför har de väsentliga  

 

 

 

redovisningsprinciperna inkluderats under 
rubriken Finansiella rapporter i enlighet 
med IFRS. Den del av rapporten som följer 
rubriken Finansiella rapporter i enlighet 
med IFRS har upprättats enligt IAS 34, 
Delårsrapportering.   

En närmare redovisning av bolagets 
redovisningsprinciper finns på sidan 14. 

Risk 

Koncernen agerar i en rättslig miljö med 
juridiska och regulatoriska risker där 
enskilda länder och internationella 
organisationer håller på och utvecklar 
regler för verksamheten. I takt med att 
verksamheten regleras kommer koncernen 
att möta ökade krav på efterlevnad av 
regler, lagar och förordningar samt ökade 
skattekostnader. Koncernen övervakar 
situationen och justerar sitt erbjudande och 
sina marknader för att hantera denna risk. I 
enlighet med detta marknadsförs inte 
mrgreen.com i USA. Bolaget godtar heller 
inte spelare bosatta i USA och har 
installerat filter som blockerar eventuella 
försök att göra insättningar från USA.    

Finansiella instrument – risker och 
verkliga värden 

Koncernens verksamhet exponerar 
koncernen potentiellt för en rad finansiella 
risker, inklusive valutarisk, ränterisk, 
kreditrisk och likviditetsrisk. För mer 
detaljerad information se avsnittet 
Finansiella instrument – risker och verkliga 
värden, sidan 18. 

Närståendetransaktioner 

Bolaget och dess dotterföretag har tecknat 
tjänsteavtal med flera företag som 
kontrolleras av styrelseledamöter eller VD. 
Transaktionerna med närstående parter 
prissätts marknadsmässigt. Den totala 
kostnaden för erhållna tjänster under 
perioden uppgår till 5,8 MSEK. Det finns en 
utestående skuld på 0,5 MSEK per den 30 
september 2013. Samtliga tjänsteavtal 
upphör i slutet av 2013. 

Lån till ett intressebolag, Social Thrills AB, 
uppgår till 8,9 MSEK. Lånet ska återbetalas 
inom sex månader efter uppsägning. 
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Onoterat egetkapitalinstrument 

Koncernen har förpliktigat sig till att 
investera 500 000 EUR i ett nytt nätkasino 
som sköts av bolagets VD. Av denna 
summa hade 300 000 EUR betalats den 
30 september 2013. Koncernen har en 
köpoption som omfattar 100% av det nya 
nätkasinot fram till 2016, till ett fast belopp 
om 500 000 EUR plus en rörlig avgift som 
baseras på framtida resultat. 

Framtidsutsikter 

Bolaget har beslutat att inte ge någon 
siffersatt prognos. 

Granskning 

Rapporten är inte granskad av bolagets 
revisor. 

Kommande rapporttillfällen 

Mr Green avser att offentliggöra finansiella 
rapporter enligt följande:  
 

Bokslutskommuniké för helåret 2013 
inklusive fjärde kvartalet publiceras den 21 
februari 2014. 

    Mr Green & Co AB (publ) 

Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm 

Styrelsens säte: Stockholm 

Organisationsnummer: 556883-1449 

www.mrgco.se 

 

För ytterligare information,  
kontakta VD Mikael Pawlo via e-post: 
mikael.pawlo@mrgco.se  
eller via telefon: + 46 (0)8 248060. 

  

 

 

 

Stockholm den 8 november 2013 

 

 Henrik Bergquist Fredrik Sidfalk Hans Fajerson 
 Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 

  
  
 
 
  Tommy Trollborg  Mikael Pawlo 

  Ordförande  VD 
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Finansiella rapporter  
i enlighet med IFRS 

Inledning 

Mr Green & Co AB (publ) (hädanefter kallat 
”MRGCO”), tidigare Iacta Management AB, 
grundades 2 februari 2012. Under första 
kvartalet 2012 förvärvade MRGCO bolaget 
Iacta Marketing AB, som påbörjade den 
nuvarande verksamheten den 1 januari 
2012, samt Mr Green & Co Technology AB, 
tidigare Iacta Development AB, som 
påbörjade den nuvarande verksamheten 
den 1 april 2012.  

I december 2012 förvärvade MRGCO 17,2% 
av aktierna i Green Gaming Group Plc, 
Malta (hädanefter kallat ”GGG”). I slutet av 
april 2013 förvärvade MRGCO ytterligare 
54,2% av aktierna i GGG. I och med denna 
transaktion blev GGG ett konsoliderat 
dotterbolag inom MRGCO-koncernen. I 
slutet av juni 2013 förvärvade MRGCO 
samtliga återstående aktier i GGG som då 
blev ett helägt dotterbolag till MRGCO. För 
upplysningar rörande justering av verkligt 
värde och beräkning av goodwill, se 
sidorna 19-22.   

De finansiella rapporterna från MRGCO 
återspeglar skeendet beskrivet ovan. För 
att tillhandahålla en uppdaterad 
beskrivning av utvecklingen av koncernens 
verksamhet presenteras en 
proformaredovisning på sidan 5-6. MRGCO 
kommer att presentera både en 
proformaredovisning samt en redovisning 
som följer IFRS under hela 2013 och 2014. 

Om det förekommer skillnader mellan de 
olika språkversionerna är det den svenska 
versionen som har tolkningsföreträde. 
Övriga språkversioner publiceras enbart i 
informationssyfte. 
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 Koncernens resultaträkningar 

 
2013 2012 2013 2012 2012 

(tusen kronor) jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep helår 

Spelintäkter (gamewin) 124 093 0 200 889 0 0 

Övriga intäkter 0 7 436 12 716 26 112 36 632 

Summa intäkter 124 093 7 436 213 605 26 112 36 632 

      Kostnad för sålda produkter 22 455 0 33 329 0 0 

Marknadsföring 46 751 0 74 959 0 0 

Övriga kostnader 23 385 8 137 51 008 24 663 36 449 

Noteringskostnader 0 0 4 667 0 0 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 31 502 (701) 49 643 1 449 183 

Av- och nedskrivningar 12 387 21 18 630 63 88 

Vinst före finansiella poster och skatt 19 115 (722) 31 013 1 387 95 

Finansiella poster (35) 12 (1 487) 10 14 

Inkomstskatt (1 464) 0 (2 107) 0 (62) 

Periodens resultat 17 616 (710) 27 419 1 397 47 

      Disponibel vinst hänförlig till:      

- Ägare 17 616 (710) 22 231 1 397 47 

- Innehav utan  
  bestämmande inflytande 0 0 5 188 0 0 

 17 616 (710) 27 419 1 397 47 

      

Vägt genomsnittligt antal aktier 35 849 413  18 121 176   
Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 0,49  1,51 

  

      Fördelningskvot av summa intäkter:  
    Kostnad för sålda produkter 18,1% 
 

15,6% 
  Marknadsföring 37,7% 

 
35,1% 

  Övriga kostnader* 18,8% 

 

23,9% 

  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)* 25,4%   23,2%     

*exklusive kostnader för notering 

   

Rapport över totalresultat för koncernen 
 2013 2012 2013 2012 2012 

(tusen kronor) jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep helår 

      
Periodens vinst 17 616 (710) 27 419 1 397 47 

      Totalresultat som kan komma att  
omklassificeras till periodens resultat:     

Valutakursdifferenser vid konsolideringen (597) 0 229 0 0 

            

Periodens totalresultat 17 019 (710) 27 648 1 397 47 

Periodens totalresultat hänförligt till:    
- Bolagets ägare 17 019 (710) 22 231 1 397 47 

- Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 5 417 0 0 

 17 019 (710) 27 648 1 397 47 
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Disponering av vinst och koncernens totalresultat 

(tusen kronor) 2013 2012 2013 2012 2012 

apr–
jun 

apr–
jun 

jan–
jun 

jan–
jun 

helår 

    

  

  

Disponerbar vinst hänförlig till: 

     - Bolagets ägare 4 332 1 937 4 615 2 106 47 

- Innehav utan bestämmande inflytande 5 188 0 5 188 0 0 

 

9 520 1 937 9 803 2 106 47 

      Periodens resultat hänförligt till: 

     - Bolagets ägare 4 921 1 937 5 205 2 106 47 

- Innehav utan bestämmande inflytande 5 424 0 5 424 0 0 

 

10 345 1 937 10 629 2 106 47 

 

Koncernens balansräkningar 

 2013 2012 2012 

(tusen kronor) 30 sep 
 

30 sep 
  

31 dec 

    
Kundavtal 31 088 0 0 

Varumärke 271 638 0 0 

Utvecklingskostnader för spelplattformen 44 319 0 0 

Goodwill 445 863 0 0 

Inventarier 5 567 350 369 

Investering aktier 0 0 122 000 

Investeringar i intressebolag 10 065 0 0 

Övriga investeringar 4 381 0 0 

Anläggningstillgångar 812 920 350 122 369 

Kundfordringar 0 2 952 2 073 

Förutbetalda kostnader 6 585 677 667 

Övriga fordringar 3 422 1 347 2 311 

Lån till intressebolag 8 939 0 0 

Likvida medel 89 473 1 277 1 291 

Omsättningstillgångar 108 420 6 254 6 342 

    
Summa tillgångar 921 341 6 603 128 711 

    
Aktiekapital 35 849 50 50 

Överkursfond 661 632 0 103 433 

Omräkningsreserv 229 0 0 

Balanserade vinstmedel 38 182 1 396 18 615 

Eget kapital 735 892 1 446 122 097 

    
    
Uppskjuten skatteskuld 106 872 0 0 

Långfristiga skulder 106 872 0 0 

    
Leverantörsskulder 12 153 2 092 2 842 

Kundkonton 15 464 0  

Övriga skulder 7 176 780 811 

Upplupna kostnader  33 380 2 285 2 898 

Skatteskulder 10 404 0 62 

Kortfristiga skulder 78 577 5 157 6 614 
    

Summa eget kapital och skulder 921 341 6 603 128 711 
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Kassaflödesanalyser för koncernen 

 2013 2012 2013 2012 2012 

(tusen kronor) jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep helår 

      
Resultat före ränta och skatt 19 115 (722) 31 013 1 387 95 

      
Justerat för:      

- Av- och nedskrivningar 12 387 21 18 630 63 88 

- Räntenetto intäkt/(kostnad) 35 (12) 1 487 (10) (14) 

- Orealiserade valutakursdifferenser, 
netto (289)  (289) 0 0 

      Förändringar i rörelsekapital (10 759) 247 (2 560) 192 1 516 

      
      
Betald inkomstskatt 0 0 (62) 0 0 

Erlagd ränta (1 421) 12 (1 425) 10 14 

      
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 19 068 (454) 46 794 1 641 1 699 

      
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten:      

- Kassa förvärvad vid förvärv 0 0 62 004 0 0 

- Kapitalisering av intern utveckling (8 695) 0 (14 299)   

- Förvärv av materiella och           
immateriella anläggningstillgångar (2 791) 0 (3 147) (412) (457) 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten (11 486) 0 44 559 (412) (457) 

      
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten:      

- Kostnad för nyemission 0 0 (1 742) 0 0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 0 0 (1 742) 0 0 

      
Förändring i likvida medel 7 583 (454) 89 611 1 229 1 242 

      
Valutakursdifferenser 463  (1 429) 0 0 

      Likvida medel vid periodens 
början 81 428 1 732 1 291 49 49 

      

Likvida medel vid periodens slut 89 473 1 277 89 473 1 277 1 290 
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 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital 

 2013 2012 2013 2012 2012 

(tusen kronor) jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep helår 

Ingående balans totalkapital 718 873 2 157 122 098 0 0 

Periodens resultat 17 616 (710) 27 419 1 397 18 615 

Övrigt totalresultat  (597) 0 229 0 0 

Summa totalresultat 17 019 (710) 27 648 1 397 18 615 

      
Transaktioner med ägarna:      

- Aktiekapital 0 0 0 50 50 

- Aktieägartillskott 0 0 0 0 103 433 

- Nyemission vid förvärvet av GGG 0 0 587 889 0 0 

- Kostnad för nyemission 0 0 (1 742) 0 0 

- Förvärv dotterbolag med 
innehav utan bestämmande 
inflytande 

0 0 203 004 0 0 

- Förvärv innehav utan 
bestämmande inflytande 0 0 (203 004) 0 0 

Summa transaktioner  
med ägarna 0 0 586 147 50 103 483 

Utgående balans totalkapital 735 892 1 447 735 892 1 447 122 098 

 

Resultaträkningar – Kvartalsvis 
 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 

(tusen kronor) Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 

Spelintäkter (gamewin) 124 093 76 796 0 0 0 0 0 

Övriga intäkter 0 3 668 9 049 10 520 7 436 11 601 7 075 

Summa intäkter 124 093 80 464 9 049 10 520 7 436 11 601 7 075 

Kostnad för sålda varor 22 455 10 874 0 0 0 0 0 

Marknadsföring 46 751 28 208 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader 23 385 18 896 8 728 11 785 8 137 9 648 6 877 

Noteringskostnader 0 4 667 0 0 0 0 0 

Rörelseresultat före  
avskrivningar (EBITDA) 31 502 17 820 320 (1 265) (701) 1 953 198 

Av- och nedskrivningar 12 387 6 210 33 25 21 14 28 

Vinst före finansiella poster 
och skatt 19 115 11 610 288 (1 291) (722) 1 939 170 

Finansiella poster (35) (1 448) (4) 4 12 (1) (1) 

Inkomstskatt (1 464) (643) 0 (62) 0 0 0 

Periodens resultat 17 616 9 520 283 (1 349) (710) 1 938 168 

Fördelningskvot av summa 
intäkter: 

  
 

    Kostnad för sålda varor 18,1% 13,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Marknadsföring 37,7% 35,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Övriga kostnader* 18,8% 23,5% 96,5% 112,0% 109,4% 83,2% 97,2% 
Rörelseresultat före  
avskrivningar (EBITDA) 25,4% 22,1% 3,5% (12,0%) (9,4%) 16,8% 2,8% 

        *exklusive kostnader för notering 
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Redovisnings-
principer 

Intyg om överensstämmelse 

Koncernredovisningen för 
Mr Green & Co AB (publ) och dess 
dotterföretag och närstående bolag har 
upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) 
sådana de antagits av EU, Rådet för 
finansiell rapportering RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner samt svenska 
Årsredovisningslagen (ÅRL). 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet 
med IAS 34. Proformaupplysningar ges 
utöver detta och denna information skiljer 
sig från IFRS-informationen på så sätt att 
den finansiella informationen redovisas 
som om förvärvet av GGG och 
nyemissionen i samband med detta förvärv 
skulle ha ägt rum den 31 december 2011. 

Detta är den andra kvartalsrapporten som 
koncernen har upprättat i enlighet med 
IFRS. Under tidigare redovisningsperioder 
utgjorde Mr Green & Co AB (då under 
namnet Iacta Management AB) ett 
dotterföretag till Transferator AB. 
Mr Green & Co AB (Iacta Management AB) 
upprättade då inte någon egen 
koncernredovisning utan hänvisade till de 
koncernredovisningar som Transferator 
upprättade. Eftersom tidigare 
koncernredovisningar inte har upprättats i 
enlighet med god redovisningssed i 
Sverige kan förklaringar och avstämningar 
vad gäller övergången till att tillämpa IFRS 
för koncernredovisningen inte lämnas. IFRS 
har tillämpats för samtliga perioder som 
redovisats i enlighet med IAS 34. 

IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 
Samarbetsarrangemang, IFRS 12 
Upplysningar om andelar i andra företag, 
IAS 27 Separata finansiella rapporter, och IAS 
28 Innehav i intresseföretag och joint 
ventures har tillämpats, ett krav från EU som 

träder i kraft först från och med 1 januari 
2014. Inga andra standarder och tolkningar 
utfärdade av IASB men som ännu inte har 
trätt i kraft har tillämpats i förtid. 

 

Redovisningsprinciper 

De finansiella rapporterna presenteras i 
svenska kronor (tusental), om inget annat 
anges. Redovisningen baseras på historiska 
anskaffningsvärden. 

Väsentliga redovisningsbedömningar, 
uppskattningar och antaganden 

Att upprätta de finansiella rapporterna i 
enlighet med IFRS fordrar att 
bolagsledningen gör ett antal bedömningar 
och uppskattningar samt antaganden som 
påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar och skulder samt 
intäkter och kostnader. 

De uppskattningar och antaganden som 
görs i samband med dessa uppskattningar 
baseras på historiska erfarenheter och 
andra faktorer som utifrån dessa 
omständigheter anses rimliga, och 
resultatet av detta utgör grunden för 
bedömningen av det bokförda värdet på 
tillgångar och skulder, i de fall detta inte 
tydligt framgår av andra källor. Det faktiska 
resultatet kan skilja sig från dessa 
uppskattningar. 

Uppskattningar och underliggande 
antaganden granskas och utvärderas 
löpande. Ändringar av uppskattningar 
redovisas i den period ändringen görs om 
ändringen endast påverkat denna period, 
eller i den period ändringen görs och i 
framtida perioder om ändringen påverkar 
både aktuell period och framtida perioder. 

Koncernen har förpliktigat sig att investera 
500 000 EUR i ett nytt nätkasino som 
sköts av bolagets VD, varav 200 000 EUR 
betalades under andra kvartalet 2013, och 
ytterligare 100 000 betalades ut under 
tredje kvartalet. Koncernen har en 
köpoption på 100% av det nya nätkasinot 
fram till april 2016 på ett fast belopp om 
500 000 EUR plus ett rörligt arvode 
baserat på framtida intäkter. Den långa 
löptiden för optionen, fram till april 2016, 
innebär en möjlighet för Mr Green & Co AB 
att följa projektet under de första 
prövoåren innan man fattar beslut om att 
utnyttja optionen eller inte. Eftersom 
Mr Green & Co AB inte har någon fördel av 
att utnyttja optionen förrän i den senare 
delen av inlösenperioden, när potentialen 
hos det nya projektet har blivit mer 
uppenbar, har köpoptionen bedömts sakna  
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materiell påverkan (IFRS 10) och som en 
konsekvens av detta har det nya nätkasinot 
inte konsoliderats. Köpoptionen redovisas 
istället som ett onoterat 
egetkapitalinstrument till 
anskaffningskostnad vars verkliga värde 
inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. 

Ledningen anser att bortsett från 
ovanstående har inga bedömningar vad 
gäller tillämpningen av 
redovisningsprinciperna varit av väsentlig 
betydelse; och inga antaganden eller 
viktiga källor till uppskattningar kan 
associeras med en väsentlig risk som i sin 
tur skulle medföra en omfattande justering 
av det bokförda värdet på tillgångar och 
skulder under det kommande året. 

Konsolideringsprinciper 

I dessa konsoliderade finansiella rapporter 
(koncernredovisningen) ingår finansiella 
rapporter från Mr Green & Co AB, från 
samtliga dotterföretag och samtliga 
investeringar i intresseföretag. 
Koncerninterna tillgodohavanden och 
mellanhavanden elimineras i samband med 
konsolideringen. 

Dotterföretagen är alla företag i vilka 
Mr Green & Co har ett ägarintresse, direkt 
eller indirekt, inklusive rösträtt eller 
väsentlig, potentiell rösträtt, som ger 
Mr Green & Co samma makt att påverka 
den finansiella policyn eller hur 
verksamheten drivs i en utsträckning som 
brukar förknippas med besittning av mer 
än hälften av rösterna, eller där 
Mr Green & Co genom slutna avtal har 
bestämmanderätt. 

Dotterföretagen konsolideras i enlighet 
med förvärvsmetoden. Metoden innebär 
att förvärv av ett dotterföretag betraktas 
som en transaktion varigenom koncernen 
indirekt förvärvar dotterföretagets 
tillgångar och övertar dess skulder. I 
samband med förvärvet upprättas en 
förvärvsbalansräkning, där identifierbara 
tillgångar och skulder värderas till verkligt 
värde. Skillnaden mellan verkligt värde på 
köpeskillingen för förvärvet av 
dotterföretaget och verkligt värde på 
identifierbara nettotillgångar redovisas 
som goodwill. Dotterföretagens finansiella 
rapporter inkluderas i 
koncernredovisningen från och med 
förvärvstidpunkten till det datum då det 
bestämmande inflytandet upphör. När det  

 

bestämmande inflytandet har överförts 
redovisas tidigare innehav värderade till 
verkligt värde och eventuella justeringar av 
detta värde redovisas i resultaträkningen. 

Innehav utan bestämmande inflytande 
redovisas för icke helägda dotterföretag. 
Resultat samt totalresultat för perioden 
hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande redovisas för den period då 
dotterföretaget inte är helägt. Vid förvärv 
finns det olika redovisningsalternativ att 
välja mellan: Innehav utan bestämmande 
inflytande kan antingen redovisas till 
verkligt värde eller så kan man redovisa 
bestämmande inflytandes proportionella 
andel av dotterföretagets nettotillgångar. 
Vid förvärv av aktier från innehav utan 
bestämmande inflytande ska skillnad 
mellan kostnaden och bokfört värde för 
innehav utan bestämmande inflytande 
redovisas direkt i eget kapital. 

Investeringar i intressebolag tas upp i 
redovisningen när bolaget har fått 
betydande inflytande över policybeslut i 
intressebolaget. Normalt är detta fallet när 
rösträtten uppgår till minst 20% men inte 
överstiger 50%. Investeringar i 
intressebolag redovisas i enlighet med 
kapitalandelsmetoden. Enligt 
kapitalandelsmetoden redovisas 
investeringen först till anskaffningsvärdet 
och redovisat värde ökas eller minskas för 
att redovisa investerarens andel av 
resultatet för mottagaren av investeringen 
efter förvärvsdatumet. Koncernens andel 
av intressebolagets vinst redovisas i 
resultaträkningen. 

Transaktioner i utländsk valuta 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas 
till den kurs som föreligger på 
transaktionsdagen. Monetära tillgångar och 
skulder noterade i utländsk valuta räknas 
om till SEK till den kurs som föreligger på 
balansdagen. Valutakursdifferenser som 
uppstår till följd av omräkning redovisas i 
resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar 
och skulder vars anskaffningskostnad 
(historiska kostnad) mäts i utländsk valuta 
räknas om till den kurs som förelåg vid 
anskaffningstillfället. 

Tillgångar och skulder från 
utlandsverksamheter räknas om från 
respektive funktionell valuta till koncernens 
rapporteringsvaluta (SEK) till gällande kurs 
vid periodens slut. Poster under intäkter  
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och kostnader räknas om enligt viktad 
genomsnittlig kurs för året. 
Omräkningsdifferensen som uppstår 
redovisas i Övrigt totalresultat och 
ackumuleras i ett separat konto för 
avsättning till reserver under eget kapital. 
Vid avyttring av utländsk verksamhet 
omklassificeras det förutbetalda 
ackumulerade beloppet under eget kapital 
som härrör till denna specifika utländska 
verksamhet via Övrigt totalresultat till 
resultaträkningen. 

Rörelsesegment 

Mr Greens verksamhet är inriktad på 
kasinospel på internet, medan de flesta 
större konkurrenter även erbjuder 
exempelvis spel på sportresultat samt 
poker. Mr Green erbjuder mer än 200 
kasinospel inom kasinoverksamheten. Den 
högsta verkställande ledningen inom 
Mr Green, bolagets ledningsgrupp, 
granskar inte resultatet för enskilda spel 
och fattar heller inga beslut om allokering 
av resurser för de enskilda spelen. 
Ledningsgruppen hanterar istället 
verksamheten inom Mr Green som enbart 
en produkt - "kasino". Det är heller inte 
enskilda länder eller geografiska regioner 
som är det centrala när resultatet granskas 
eller när beslut fattas om allokering av 
resurser, utan istället vilken nivå som ska 
gälla för kapitalinvesteringar framför allt 
inom teknik, webbplatsdesign och nya spel 
för att öka konkurrenskraften och stimulera 
tillväxten. Därav följer att Mr Green, i 
enlighet med IFRS 8, ska anses ha ett 
rörelsesegment. Samtliga externa 
inkomster genereras från försäljningsstället 
på Malta och alla materiella 
anläggningstillgångar är hänförliga till 
Malta. 

Intäkter  

Intäkter från spel (spelöverskottet, 
gamewin) redovisas utifrån totalt belopp 
för insatser på samtliga spel minus vinster 
utbetalda till spelare och minus tilldelad 
bonus samt tillskjutna jackpottmedel. 
Övriga inkomster utgörs av icke 
spelrelaterade tjänster åt tredje part. 

Medarbetarförmåner 

Kortfristiga ersättningar 

Skulder för kortfristiga ersättningar 
värderas odiskonterade och kostnadsförs  

 

när tjänsten som detta hänförs till 
tillhandahålls. En skuld redovisas på det 
belopp som man beräknar betala ut 
kontant i kortfristig bonus. 

Pensioner 

Mr Green & Co samt bolagets 
dotterföretag har avgiftsbestämda 
pensionsplaner, där storleken på pensionen 
är beroende av de inbetalda 
pensionspremierna. Kostnaden redovisas i 
resultaträkningen för perioderna när 
tjänsten som detta hänförs till tillhandahålls 
av medarbetarna. 

Inkomstskatt 

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i 
resultaträkningen förutom i den 
utsträckning som skatten är hänförlig till 
poster som redovisas direkt i eget kapital, 
där skatten redovisas i eget kapital. 

Aktuell skattekostnad är förväntad 
skattekostnad för skattepliktig inkomst för 
året, baserat på gällande skattesats eller 
formellt föreskriven skatt i slutet av 
redovisningsperioden, och eventuell 
justering av skattefordran från tidigare år. 

Uppskjuten skatteskuld och 
skattefordringar baseras på temporära 
skillnader mellan de redovisade beloppen 
för tillgångar och skulder för finansiella 
rapporteringsändamål och beloppen som 
används för beskattningsändamål. 
Temporära skillnader som är förknippade 
med värderingen av tillgångar och skulder 
vid första redovisningstillfället och som 
varken påverkar redovisningen eller 
skattepliktigt resultat tas inte med i 
beräkningarna. Beloppet för uppskjuten 
skatt baseras på hur försäljningen 
förväntas gå till eller kvittning av det 
bokförda värdet på tillgångar och skulder, 
med hjälp av gällande skattesats eller till 
formellt föreskriven skatt i slutet av 
redovisningsperioden. 

En uppskjuten skattekostnad redovisas 
enbart om det är troligt att framtida 
skattepliktigt resultat kommer att finnas 
tillgängligt mot vilket tillgången kan 
utnyttjas och/eller att det finns 
skattepliktiga temporära skillnader. 
Uppskjuten skattefordran minskas och en 
kostnad redovisas i resultatet om det inte  
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är troligt att den tillhörande skatteeffekten 
kommer att realiseras. 

Goodwill 

Från och med förvärvsdatumet fördelas 
den goodwill som förvärvats i ett 
rörelseförvärv på varje kassagenererande 
enhet i koncernen som förväntas dra fördel 
av synergier från samgåendet. Goodwill 
skrivs inte av utan istället genomförs 
årligen en nedskrivningsprövning (se 
nedan för mer information) för den 
kassagenererande enhet som har tilldelats 
goodwill, under fjärde kvartalet eller när 
man har fått en indikation om ett 
nedskrivningsbehov. En nedskrivning av 
goodwill återförs inte. 

Immateriella anläggningstillgångar 
förutom goodwill 

Immateriella tillgångar förutom goodwill 
består av internt producerade appar, 
mobil-, surfplatte- och webbplatser och 
immateriella tillgångar förvärvade i 
samband med företagsförvärv bestående 
av varumärken samt kundavtal. Arbetet 
fram till i dag på den internt producerade 
webbplatsen består i första hand av 
integrationen av olika spelleverantörer och 
betaltjänstleverantörer, 
databasförbättringar samt designen av 
hela webbplatsen. Vid första 
redovisningstillfället redovisas den internt 
producerade webbplatsen till 
anskaffningsvärdet medan förvärvade 
immateriella tillgångar som rör 
rörelseförvärv redovisas till verkligt värde. 
Efter det första redovisningstillfället 
redovisas både aktiverade 
utvecklingskostnader och förvärvade 
immateriella tillgångar till de först 
redovisade beloppen minus ackumulerade 
avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Varumärket, Mr Green, 
bedöms ha en obestämd livslängd. 
Varumärket skrivs därför inte av utan 
genomgår istället årligen en 
nedskrivningsprövning. Varumärket 
granskas även i samband med varje 
redovisningsperiod för att bestämma om 
händelser eller omständigheter fortsätter 
att stödja uppfattningen om varumärkets 
obestämda livslängd. Rak (linjär) 
avskrivning tillämpas för immateriella 
anläggningstillgångar enligt följande: 

 

 

Varumärke Ingen avskrivning 

Kundrelationer 2 år 

Webbplatsen 3 år 

Inventarier 

Inventarier redovisas till anskaffnings-
värden med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Rak (linjär) avskrivning ned 
till tillgångens restvärde tillämpas enligt 
följande: 

Elektronisk utrustning 3 år 

Kontorsutrustning 5 år 

Nedskrivning av immateriella tillgångar 
och inventarier 

Det bokförda värdet på immateriella 
anläggningstillgångar och inventarier 
granskas i slutet av varje redovisningsperiod 
för att bedöma om det finns grund för ned-
skrivning. Om sådan grund finns ska tillgång-
ens återvinningsvärde uppskattas. För till-
gångar med en obestämd livslängd och för 
immateriella tillgångar som ännu inte är 
tillgängliga för användning, görs en upp-
skattning av värdet minst en gång om året. 
En nedskrivning redovisas när en tillgångs 
eller en kassagenererande enhets redovisade 
värde överstiger återvinningsvärdet. 
Nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. 

Finansiella instrument 

Likvida medel 

Likvida medel består av kassamedel, 
tillgängliga banktillgodohavanden hos 
banker, tillgängliga banktillgodohavanden 
hos betalningsleverantörer samt 
korttidsplaceringar och övriga investeringar 
som inte är längre än tre månader. 

Kundfordringar och  
övriga fordringar 

Kundfordringar redovisas och tas upp till 
originalfakturans belopp med avdrag för 
eventuella ej indrivbara belopp. En 
uppskattning av nedskrivningsbehovet 
görs när det finns objektiva belägg (som 
en gäldenärs ekonomiska svårigheter) för 
att koncernen inte kommer att erhålla hela 
det förfallna beloppet. 
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Leverantörsskulder  
och övriga skulder 

Leverantörsskulder och övriga skulder 
redovisas till anskaffningsvärdet, vilket är 
det nominella värdet eftersom effekten av 
diskonteringen är oväsentlig.  

Onoterat egetkapitalinstrument redovisat 
till anskaffningsvärdet 

En köpoption på att köpa en nyetablerad 
verksamhet utgör ett eget kapital-
instrument vars verkliga värde inte kan 
fastställas på ett tillförlitligt sätt varvid det 
redovisas till anskaffningsvärde. Vid 
indikationer på nedskrivningsbehov och 
om det redovisade värdet är högre än 
nuvärdet på förväntat kassaflöde, ska 
skillnaden redovisas som en nedskrivning i 
resultaträkningen.  

 

Finansiella instrument  
- risker och verkliga 
värden 

Koncernens verksamhet exponerar den 
potentiellt för en rad finansiella risker, 
inklusive valutarisk, ränterisk, kreditrisk och 
likviditetsrisk.  

Valutarisk 

Koncernen bedriver internationell 
verksamhet och är exponerad för valutarisk 
som uppkommer av diverse 
valutaexponering. Valutarisk uppkommer 
från framtida kommersiella transaktioner 
och redovisade tillgångar och skulder som 
noteras i en valuta som inte är koncernens 
funktionella valuta (SEK). Den främsta 
risken rör transaktioner i euro (EUR). 

Finansiella tillgångar och skulder i andra 
valutor än SEK uppgick till 71,1 MSEK 
respektive 23,7 MSEK i slutet av 
rapportperioden. Med en tioprocentig 
förstärkning (försvagning) av kronan 
gentemot utländska valutor skulle 
finansiella tillgångar och skulder påverka 
eget kapital och resultatet med 4,7 MSEK 
(-4,7 MSEK). 

Mr Green & Co ABs förvärv av GGG 
innebär ett samgående av en koncern med 
SEK som funktionell valuta (MRGCO) och 
en koncern med EUR som funktionell  

 

valuta (GGG), där GGG har tillämpat 
valutasäkring. Övergången till en koncern 
med SEK som funktionell valuta kommer 
inledningsvis att öka valuta-riskerna, och 
nya rutiner kan komma att införas 
framöver för att minska riskerna hänförliga 
till ändrade valutakurser. 

Ränterisk 

Ett lån till ett intressebolag och en skuld i 
förhållande till investering i en ny 
verksamhet redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde. Eventuella förändringar 
i koncernens räntenivåer eller 
marknadsräntorna påverkar inte eget 
kapital eller resultatet. Variationer i 
marknadsräntor kan påverka dessa 
finansiella instruments verkliga värde, dock 
inte väsentligt. 

Kreditrisk 

Kreditrisk uppkommer i första hand från 
inlåning till banker, och transaktioner och 
insättningar till betaltjänstleverantörer som 
är kreditinstitut med hög kreditvärdighet. 
Koncernen ger inte kredit till kunder som 
en del av den normala verksamheten och 
därmed är de främsta riskerna förknippade 
med kontokortsbedrägerier och bedrägliga 
återbetalningskrav från banker och 
betaltjänstleverantörer. Interna processer 
och kontroller genomförs för att minska 
risken för kontokortsbedrägerier och 
bedrägliga återbetalningskrav. 

Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk är risken att koncernen inte 
kan uppfylla sina finansiella åtaganden när 
dessa förfaller till betalning. Koncernens 
strategi för att hantera likviditeten är att, så 
långt det är möjligt, säkerställa att man har 
tillräckligt med likvida tillgångar för att 
klara av sina finansiella åtaganden när 
dessa förfaller, både under normala och 
pressade omständigheter, utan att ådra sig 
oacceptabla förluster och riskera att skada 
koncernens anseende. Den löpande 
verksamheten genererar för närvarande 
tillräcklig likviditet för att täcka alla behov. 

Koncernen har kortfristiga skulder från den 
ordinarie verksamheten som uppgår till 
78,6 MSEK. Det totala beloppet förfaller till 
betalning inom tre månader.  
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Verkligt värde 

På balansdagen då koncernens finansiella 
ställning redovisas ger redovisat värde på 
finansiella tillgångar och skulder en 
rättvisande bild av det verkliga värdet. Det 
verkliga värdet på köpoptionen för att 
förvärva en ny verksamhet kan dock inte 
värderas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Förvärv av 
dotterbolag och 
innehav utan 
bestämmande 
inflytande 

Den 26 april 2013 och den 29 april 2013 
förvärvade Mr Green & Co 34,3% 
respektive 19,9% i Green Gaming Group Plc 
(GGG) Malta, vilket innebar att det totala 
innehavet i GGG uppgick till 71,4% i slutet 
av april 2013. 

Den 20 juni förvärvade Mr Green 
resterande aktier (28,6%) i GGG. 
Koncernen äger nu 100% av aktierna, och 
avför då allt innehav utan bestämmande 
inflytande.  

Detta var det sista steget i koncernens 
omstrukturering vilket gjorde det möjligt 
att notera Mr Green & Co på AktieTorget i 
Sverige med det helägda dotterföretaget 
GGG, som driver nätkasinot Mr Green 
(mrgreen.com). 

För perioden 1 maj till 30 september har 
GGG bidragit med ett spelöverskott 
(gamewin) på 200,8 MSEK och en vinst på 
43,3 MSEK till Mr Green & Cos 
övergripande verksamhet. Eftersom detta 
förvärv har haft sådan betydelse för 
Mr Green & Co har en oreviderad 
proformaresultaträkning inkluderats på 
sidan 5. Se denna resultaträkning för mer 
information om GGGs bidrag till koncernen 
om GGG hade varit ett helägt dotterbolag 
från och med 1 januari 2012. 

Det verkliga värdet på aktierna i GGG 
uppskattades av en oberoende värderare i 
slutet av 2012. Eftersom inga förändringar 
av väsentlig betydelse har ägt rum i  

 

verksamheten eller i affärsvillkoren för GGG 
under månaderna efter värderingen, 
genomfördes förvärvstransaktionen i april 
och juni till samma aktiekurs och det 
verkliga värdet på innehav utan 
bestämmande inflytande uppskattades till 
denna kurs. Förvärvet av aktier vid 
tidpunkten för företagsförvärvet och 
samgåendet i slutet av april betalades 
genom att skuldebrev till ett värde av 
412,9 MSEK utfärdades. Eftersom samma 
uppskattning av verkligt värde per aktie 
användes för det ursprungliga 
aktieinnehavet vid transaktionen i slutet av 
april (inklusive verkligt värde på innehav 
utan bestämmande inflytande) redovisades 
ingen vinst eller förlust i det ursprungliga 
innehavet vid företagsförvärvet. Ökningen 
av kapitalandelen för innehav utan 
bestämmande inflytande från 
totalresultatet för perioden hänförligt till 
innehav utan bestämmande inflytande före 
transaktionen i juni, 5,4 MSEK, redovisades 
som vinst i det balanserade resultatet.  

Kostnaderna hänförliga till nyemissionen i 
samband med förvärvet av GGG uppgick 
till 1,7 MSEK. Beloppet är bokfört mot 
överkursfond. Kostnaderna för att notera 
Mr Green & Co på AktieTorget uppgick till 
4,7 MSEK, vilket redovisas som en separat 
post och inte ingår i rörelsekostnaderna i 
koncernens resultaträkning. 

Existerande affärsrelationer 

Mr Green & Co-koncernen och GGG hade 
vid tidpunkten för förvärvet en affärs-
relation, där Mr Green & Cos dotterföretag 
Iacta Marketing AB och Mr Green & Co 
Technology AB tillhandahöll marknads-
föringstjänster och teknisk utveckling till 
GGG. Dessa affärsrelationer påverkas inte 
av detta förvärv. 

Identifierade förvärvade tillgångar  
och övertagna skulder 

Tabellen nedan sammanfattar tillgångar, 
skulder och korrigeringar av verkligt värde 
som har gjorts som en del av 
förvärvsprocessen. Värderingen av GGG 
vid tidpunkten för transaktionen var 
709,9 MSEK. Mr Green har under de 
senaste åren profilerat sig som ett 
underhållande, säkert och ansvarsfullt 
nätkasino och är i dag ett välkänt och 
starkt varumärke på marknaden. Kasinots 
starka ställning upprätthålls genom ett 
fortlöpande arbete med att behålla denna  
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position. Detta arbete och vidareutveck-
lingen av varumärket baseras på en ständig 
utveckling av spelutbudet, tekniken och 
upplevelsen online. Varumärket utvecklas 
även genom tillägget av flera plattformar, 
exempelvis tillgång via smarta telefoner 
och surfplattor. Varumärket Mr Green är en 
nyckeltillgång för koncernen och arbete 
med att förbättra och utveckla företaget 
sker fortlöpande. Ledningen förväntar sig 
att nettokassaflödet som varumärket 
Mr Green genererar inte kommer att 
upphöra inom en överskådlig framtid. 
Varumärket anses därför ha en obestämd 
livslängd. 

Det gjordes en preliminär bedömning av 
verkligt värde för de immateriella 
tillgångarna (kunddatabasen och 
varumärket för nätkasinot Mr Green) den 
30 juni 2013, i avvaktan på slutförandet av 
en oberoende värdering. Under tredje 
kvartalet slutfördes värderingen och 
fastställt verkligt värde på kundavtalen var 
vid förvärvstidpunkten 39,3 MSEK, en 
minskning med 31,5 MSEK i fråga om 
preliminärt värde (70,8). Summan som 
redovisats i bokslutet för perioden januari–
september 2013 återspeglar denna 
uppställning från och med förvärvsdatumet 
till slutet av nuvarande rapportperiod. Som 
ett resultat av justeringen av värdet på 
kundavtalen justerades även den 
uppskjutna skatteskulden ned med 
10 MSEK, till 109,9 MSEK och goodwill 
ökade med 21,5 MSEK till 445,9 MSEK.
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Balansräkning vid förvärvet av GGG 

 
2013 2013 2013 

(tusen kronor) 30 april 
justering av  

verkligt värde 
 

verkligt värde  
    
Kundavtal  39 268 39 268 

Varumärke  271 638 271 638 

Utvecklingskostnader för 
spelplattformen 38 571  38 571 

Goodwill  445 863 445 863 

Inventarier 4 810  4 810 

Investeringar i intressebolag 10 065  10 065 

Anläggningstillgångar 53 446 756 770 810 215 

    
Förutbetalda kostnader 4 830  4 830 

Övriga fordringar 1 453  1 453 

Lån till intressebolag 6 330  6 330 

Likvida medel 62 004  62 004 

Omsättningstillgångar 74 617 0 74 617 

    
Summa tillgångar 128 063 756 770 884 832 

    
Aktiekapital 2 357  2 357 

Överkursfond 27 998 646 895 674 893 

Omräkningsreserv 355  355 

Balanserade vinstmedel 32 286  32 286 

Eget kapital 62 996 646 895 709 891 

    
Uppskjuten skatteskuld 0 109 875 109 875 

Långfristiga skulder 0 109 875 109 875 

    
Leverantörsskulder 18 092  18 092 

Övriga skulder 20 458  20 458 

Upplupna kostnader 21 384  21 384 

Skatteskulder 5 132  5 132 

Kortfristiga skulder 65 066 0 65 066 

    
Eget kapital och skulder 128 063 756 770 884 832 
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Goodwill 

 

 

 

 

  

(tusen kronor)  
  
Köpeskilling för 54,2% av innehavet förvärvat 26 och 29 april 2013 384 887 

Verkligt värde av 28,6% innehav utan bestämmande inflytande 203 004 

Verkligt värde av 17,2%, det ursprungliga innehavet 122 000 

Totalt värde 30 april 2013 709 891 

  

Verkligt värde av nettotillgångar per den 30 april 2013 62 996 

Verkligt värde på kunddatabasen 39 268 

Verkligt värde på varumärket 271 638 

Uppskjuten bolagsskatt för varumärkesvärde och kunddatabasvärde (109 875) 

 264 028 

  

Goodwill 445 863 

Goodwill uppkommer som en del av denna transaktion från fördelar med samgåendet i 
en gemensam koncern, samt den gemensamma koncernens förbättrade förmåga att 
locka till sig nya kunder och behålla kunder i framtiden, vilket förbättrar koncernens 
framtida vinstutsikter. 

 


