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Delårsrapport  
januari - september 2016 

JULI – SEPTEMBER 

 Totala intäkter ökade med 14,0 procent till 229,9 (201,6) 
Mkr. Intäkterna ökade till följd av breddat 
produkterbjudande, växande antal kunder och stärkt 
marknadsposition utanför Norden.  

 EBITDA före poster av engångskaraktär uppgick till 17,4 
(40,8) Mkr. EBITDA-marginalen före poster av 
engångskaraktär var 7,6 (20,2) procent. Resultatet 
påverkades av högre lokala spelskatter och ökade 
marknadsföringskostnader.  

 Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till  
-0,02 (-2,12) kr. 

 Antalet aktiva kunder ökade med 39,0 procent och 
deponeringar från kunder ökade med 21,0 procent. 

 Den 30 september lanserade Mr Green eget live kasino. 

JANUARI – SEPTEMBER  

 Totala intäkter ökade med 11,5 procent till 659,6 (591,5) 
Mkr. 

 EBITDA före poster av engångskaraktär uppgick till 59,5 
(107,7) Mkr. EBITDA-marginalen före poster av 
engångskaraktär var 9,0 (18,2) procent. 

 Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,53 
(-1,43) kr. 

 

 

NYCKELTAL1) 

 

  

2016 2015 Förändring, 2016 2015 Förändring, 2015

Mkr (om ej annat framgår) jul-sep jul-sep % jan-sep jan-sep % helår

Intäkter 229,9 201,6 14,0% 659,6 591,5 11,5% 792,6

EBITDA före poster av engångskaraktär 17,4 40,8 -57,5% 59,5 107,7 -44,8% 136,8

EBITDA före poster av engångskaraktär, % 7,6% 20,2% -12,7 proc 9,0% 18,2% -9,2 proc 17,3%

Rörelseresultat (EBIT) -0,1 -82,7 99,9% 13,6 -52,8 125,8% -36,0

Rörelseresultat (EBIT-marginal), % 0,0% -41,1% 41,0 proc 2,1% -8,9% 11,0 proc -4,5%

Periodens resultat -0,9 -76,0 98,8% 18,9 -51,2 137,0% -34,4

Resultat per aktie före / efter utspädning, kr     2) -0,02 -2,12 98,8% 0,53 -1,43 137,0% -0,96

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,0 41,8 -45,0% 74,5 83,4 -10,6% 149,4

Deponeringar från kunder 687,2 567,8 21,0% 1 880,0 1 655,6 13,6% 2 206,1

Antalet aktiva kunder 102 429 73 689 39,0% 188 495 149 002 26,5% 181 067

1) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal har tillämpats från och med Q3 2016. Utöver de finansiella nyckeltal som definieras 

eller specificeras i IFRS, presenteras ett antal nyckeltal som definieras som alternativa nyckeltal med syfte att återspegla den operativa verksamheten och öka

jämförbarheten över tiden. Dessa alternativa nyckeltal bör betraktas som komplement till nyckeltal som beräknas enligt IFRS. Definitioner av och syftet med nyckeltal 

finns i avsnitten "Definitioner alternativa nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS" samt "Definitioner av branschrelaterade nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS".

2) Det föreligger ingen utspädning av aktier varför resultat kr per aktie är detsamma.
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VD HAR ORDET  

”Det är ingen 
tvekan om att 
kunderna 
gillar nya  
Mr Green”  

 

”Under kvartalet har vi haft fortsatt högt tempo med att imple-
mentera vår nya affärsstrategi som vi kallar Mr Green 2.0.  
Affärsstrategin bygger på fem hörnstenar: varumärke, spelupp-
levelse, produktutbud, geografisk expansion samt att vara den 
ledande aktören inom hållbarhet och Green Gaming (ansvars-
fullt spelande). 

Förra året inledde vi ett betydande förändringsarbete, både 
vad gäller organisationen och utvecklingen av en ny flexibel 
teknikplattform. Den nya teknikplattformen gör att vi snabb-
bare kan implementera nya funktioner och skapa en unik 
kundkommunikation. Genom teknikplattformen skapades för-
utsättningarna för den nya affärsstrategin som genom vårt utö-
kade produktutbud och vår individanpassade kundkommuni-
kation förbättrar spelupplevelsen. 

Det första beviset på styrkan i vår nya teknikplattform och 
breddningen av utbudet presenterades i juni då vi lanserade 
vår nya sportbok. Tack vare teknikplattformen kunde sportbo-
ken lanseras flera månader före den ursprungliga tidplanen. 
Sportboken har fått ett positivt mottagande av våra kunder och 
intäkterna utvecklas enligt plan.  

I slutet av september tog vi ännu ett viktigt steg när vi lanse-
rade en ny live kasinomiljö, exklusivt anpassad för Mr Green. 
Miljöerna är inredda som landbaserade kasinon med Mr Gre-
ens egna croupierer och är ytterligare en satsning för att 
kunna erbjuda våra kunder en förstklassig spelupplevelse. 

Vår nya organisation är nu på plats och vi har redan börjat im-
plementera och leverera mot vår nya affärsstrategi. I kvartalet 
stärkte vi våra positioner på viktiga marknader och vi satte nytt 
kundrekord i kvartalet med över 102 000 aktiva kunder. Det är 
en ökning med 39,0 procent från tredje kvartalet förra året 

och med 10,5 procent från andra kvartalet i år. Kunddepone-
ringar var också de högsta någonsin och ökade med 21,0 pro-
cent från tredje kvartalet förra året och med 14,2 procent från 
andra kvartalet i år. Det är ingen tvekan om att kunderna gillar 
nya Mr Green. 

Våra intäkter växte med 14,0 procent jämfört med förra året 
till 229,9 Mkr. I lokala valutor ökade intäkterna med 16,0 pro-
cent jämfört med tredje kvartalet förra året. EBITDA före pos-
ter av engångskaraktär ökade med 44,7 procent från föregå-
ende kvartal primärt tack vare ökade intäkter. EBITDA före 
poster av engångskaraktär har försämrats jämfört med samma 
period föregående år eftersom marknadsföringskostnaderna 
ökat från ovanligt låga nivåer under tredje kvartalet förra året.  
EBITDA påverkades också av vår tillväxt på marknader med lo-
kala spelskatter, ökade kostnader i samband med introdukt-
ionen av sportbok och ny live kasinomiljö jämfört med tredje 
kvartalet föregående år.    

I Mr Green har vi nu fullt fokus på att utnyttja hela kraften i 
vår nya teknikplattform. Den har gett oss nya möjligheter att 
utveckla en datadriven, innovativ marknadsföring och för-
ändra kundkommunikationen. Hittills ser våra framsteg lo-
vande ut och vi fortsätter utveckla processer och analysverktyg 
för att optimera marknadsföringen och skapa en unik spelupp-
levelse. 

Sedan vi började vår förändringsresa förra året har mycket 
hänt i Mr Green samtidigt som projektet med att genomföra 
en notering på Nasdaq Stockholm pågår med fortsatt hög prio-
ritet. Jag är glad och stolt över vad vår organisation har åstad-
kommit på så kort tid och ser vidare fram emot vår föränd-
ringsresa mot fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet.”  

Per Norman, verkställande direktör 
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Marknaden
FORTSATT STARK MARKNADSTILLVÄXT 

Marknaden för onlinespel växer fortsatt snabbt. De viktigaste 
drivkrafterna är att fler skaffar sig smarta telefoner och 
surfplattor och att konsumenterna har allt bättre tillgång till 
internet. 

Analysföretaget H2 Gambling Capital (H2GC) bedömer att 
den årliga genomsnittliga tillväxttakten (CAGR) för den euro-
peiska marknaden för onlinespel uppgår till 8,5 procent 2016-
2020 och beräknas vara värd 26,6 miljarder euro 2020. Mark-
naden för nätkasino antas växa i nästan samma takt som mark-
naden för onlinespel medan spel på sportbok online väntas 
öka med 9,6 procent. Marknaden för live kasino beräknas växa 
med 11,2 procent under samma period.  

MOBILT SPELANDE ÖKAR MED 17,6 PROCENT  

Mobilt spelande antas stå för merparten av tillväxten på mark-
naden för onlinespel de närmaste åren. År 2016-2020 förväntas 
spel på mobila enheter växa med en CAGR om 17,6 procent 
och spel på dator med en CAGR om 3,9 procent. Under 
samma period antas mobilt spel på sportbok växa med 16,3 
procent och kasino med 18,2 procent. Den europeiska mark-
naden för mobilt spelande förväntas vara värd 10,7 miljarder 
euro 2020 och utgör då 40,2 procent av den totala europeiska 
marknaden för onlinespel. 

 

H2GC:s prognoser är från september 2016 

  

POSITIVT MED LOKALA REGLERINGAR 

Mr Green bedömer att ett flertal europeiska länder kommer 
att införa lokala regleringar kring nätbaserade spel om pengar 
de kommande åren. Mr Green välkomnar denna utveckling 
och har under en längre tid förberett sig på att marknaderna 
regleras lokalt och att skatter och avgifter kan tillkomma lik-
som högre krav på bland annat bolagsstyrning och ansvarsfullt 
spelande. 

Konkurrensen är fortsatt stark på den europeiska marknaden 
för onlinespel. Marknaden är fragmenterad med få paneuro-
peiska aktörer. Lokala regleringar kommer att påverka konkur-
rensen de kommande åren.  

Mr Green gör bedömningen att bolaget är väl positionerat för 
fortsatt tillväxt. 
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Finansiell översikt 
JULI – SEPTEMBER  

INTÄKTER 
Totala intäkter ökade med 14,0 procent till 229,9 (201,6) Mkr 
under kvartalet jämfört med samma period föregående år. I 
lokala valutor var ökningen 16,0 procent. Koncernen har på-
verkats negativt framförallt av det svagare brittiska pundet. 
Den organiska ökningen beror på den underliggande mark-
nadstillväxten för onlinespel i Europa, Mr Greens utökade 
produkterbjudande som attraherar nya kunder och att bola-
get stärkt sin marknadsposition i marknader utanför Norden. 
I kvartalet ökade antalet aktiva kunder med 39,0 procent och 
kunddeponeringar med 21,0 procent. 

Från och med det här kvartalet rapporterar koncernen fyra i 
stället för tre geografiska regioner. I Västeuropa ökade intäk-
terna med 37,2 procent till 76,9 (56,0) Mkr, drivet av att bola-
get stärkt sin marknadsposition. I Central-, Öst- och Sydeu-
ropa ökade intäkterna med 39,4 procent till 63,9 (45,8) Mkr 
med stark tillväxt i Österrike. Bolaget har valt att dra ner 
marknadsaktiviteterna i Norden vilket lett till att intäkterna 
minskade med 6,9 procent till 86,6 (93,0) Mkr. I Övriga värl-
den minskade intäkterna med 62,4 procent till 2,5 (6,7) Mkr 
från låga nivåer.  

KOSTNADER 
Kostnad för sålda tjänster ökade med 29,8 procent till 77,4 
(59,7) Mkr, huvudsakligen till följd av kostnader som relaterar 
till ökade intäkter och lokala spelskatter då tillväxten varit 

stark på beskattade marknader. Kostnad för sålda tjänster har 
också påverkats av utveckling av nytt live kasino som lansera-
des i slutet av kvartalet och introduktionen av sportbok.  

Totala spelskatter uppgick till 34,9 (25,4) Mkr eller 15,2 
(12,6) procent av intäkterna. Jämfört med föregående kvartal 
minskade kostnad för sålda tjänster exklusive lokala spelskat-
ter med 0,6 procentenheter i relation till totala intäkter. 

Marknadsföringskostnader ökade med 51,1 procent till 85,5 
(56,6) Mkr från ovanligt låga nivåer under tredje kvartalet 
förra året. I relation till totala intäkter utgjorde marknadsfö-
ringskostnaderna 37,2 (28,1) procent. Ökningen är en följd 
av att bolaget under stora delar av 2015 och början av 2016 
hållit igen marknadsföringsaktiviteterna i avvaktan på lanse-
ringen av den nya tekniska plattformen.  

Personalkostnader ökade med 28,4 procent till 34,1 (26,6) 
Mkr. Ökningen beror på att bolaget rekryterat för att stärka 
kompetensen och hantera den expanderande verksamheten. 
Jämfört med föregående kvartal minskade personalkostnader 
i relation till totala intäkter med 0,4 procentenheter. 

Övriga rörelsekostnader minskade med 5,7 procent till 27,7 
(29,4) Mkr. Minskningen beror främst på positiva valutaeffek-
ter jämfört med tredje kvartalet 2015. 

Aktiverade utgifter ökade med 7,3 procent till 12,3 (11,5) Mkr 
och avser utveckling av den nya teknikplattformen. 

INTÄKTER 
(Mkr) 
 

 

EBITDA FÖRE POSTER  
AV ENGÅNGSKARAKTÄR 
(Mkr) 

 

KASSAFLÖDE FRÅN  
LÖPANDE VERKSAMHET (Mkr) 
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EBITDA 
EBITDA före poster av engångskaraktär uppgick till 17,4 
(40,8) Mkr vilket motsvarar en EBITDA-marginal före poster 
av engångskaraktär om 7,6 (20,2) procent. Jämfört med tredje 
kvartalet 2015 har EBITDA före poster av engångskaraktär hu-
vudsakligen påverkats av ökade marknadsföringskostnader, lo-
kala spelskatter, introduktionen av sportbok och ny live kasi-
nomiljö.    

EBITDA efter poster av engångskaraktär uppgick till 13,3  
(-40,8) Mkr. EBITDA-marginalen efter poster av engångska-
raktär var 5,8 (-20,3) procent. I kvartalet uppgick poster av en-
gångskaraktär till 4,1 (81,6) Mkr och utgörs av kostnader för-
knippade med förberedande aktiviteter för notering på Nas-
daq Stockholm. Föregående år utgjordes poster av engångska-
raktär av den reservering av spelskatt i Österrike som avsåg ti-
digare perioder, för mer information se not 1.  

Jämfört med andra kvartalet i år har EBITDA före poster av 
engångskaraktär ökat med 44,7 procent till 17,4 (12,0) Mkr 
och marginalen har förbättrats med 1,9 procentenheter. För-
bättringen beror på ökade intäkter. 

 

AVSKRIVNINGAR 
Avskrivningar minskade med 16,4 procent till 13,4 (16,0) 
Mkr. Förra året gjordes en löpande avskrivning av Social Hol-
ding Ltds spelplattform om 3,0 Mkr och en nedskrivning av 
Social Holding Ltds spelplattform i september om 25,9 Mkr. 
Efter nedskrivningen är denna spelplattform värderad till 0 
kr. 

RÖRELSERESULTAT (EBIT) 
Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till -0,1 (-82,7) Mkr och 
EBIT-marginalen var 0,0 (-41,1) procent . Rörelseresultatet 
(EBIT) belastades under kvartalet med poster av 

engångskaraktär om 4,1 Mkr och föregående år med 81,6 Mkr 
i poster av engångskaraktär samt en nedskrivning om 25,9 
Mkr. 

FINANSNETTO OCH SKATT 
Finansnettot var 0,1 (-0,1) Mkr. Koncernens skatt på peri-
odens resultat uppgick till 0,9 Mkr. Föregående år förbättrade 
skatten resultatet med 6,8 Mkr då det skattemässiga resultatet 
var negativt. 

PERIODENS RESULTAT 
Periodens resultat uppgick till -0,9 (-76,0) Mkr. Periodens re-
sultat belastades med poster av engångskaraktär om 4,1 Mkr 
och föregående års resultat belastades med 81,6 Mkr i poster 
av engångskaraktär samt en nedskrivning om 25,9 Mkr. 

JANUARI – SEPTEMBER  
INTÄKTER 
Totala intäkter ökade med 11,5 procent till 659,6 (591,5) Mkr 
under de första nio månaderna jämfört med samma period 
föregående år. I lokala valutor var ökningen 13,6 procent. 
Koncernen har påverkats negativt framförallt av svagare brit-
tiska och norska valutor. Tillväxten under första delen av året 
påverkades av återhållna marknadsföringsaktiviteter i avvak-
tan på att den nya teknikplattformen skulle lanseras. Efter lan-
seringen av den nya teknikplattformen och sportbok i andra 
kvartalet har marknadsföringsaktiviteterna ökat vilket, tillsam-
mans med den underliggande marknadstillväxten, haft en po-
sitiv effekt på intäkterna. I perioden ökade antalet aktiva kun-
der med 26,5 procent och kunddeponeringar med 13,6 pro-
cent.  

MARKNADSFÖRING 
% av intäkterna 

 

KUNDDEPONERINGAR  
(Mkr) 

 

INTÄKTER PER REGION, KV3  
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KOSTNADER 
Kostnad för sålda tjänster ökade med 51,1 procent till 214,0 
(141,6) Mkr, huvudsakligen till följd av kostnader som relate-
rar till ökade intäkter och spelskatter. Kostnad för sålda tjäns-
ter har också påverkats av implementeringen och utveckl-
ingen av sportboken och nytt live kasino. Spelskatter uppgick 
till 94,6 (40,0) Mkr eller 14,3 (6,8) procent av intäkterna. Den 
främsta anledningen till att spelskatterna ökat är den reserve-
ring som görs löpande för spelskatt i Österrike sedan tredje 
kvartalet 2015 och som belastar resultatet för 2016 med 65,8 
(17,3) Mkr.  

Marknadsföringskostnader ökade med 13,5 procent till 242,9 
(214,0) Mkr. Under första delen av året var marknadsförings-
aktiviteter återhållna i avvaktan på att den nya teknikplattfor-
men skulle lanseras. Efter lanseringen av den nya teknikplatt-
formen och sportbok i andra kvartalet har marknadsförings-
aktiviteterna ökat.  

Personalkostnader ökade med 30,4 procent till 96,0 (73,6) 
Mkr. Ökningen beror på att bolaget rekryterat för att stärka 
kompetensen och hantera den expanderande verksamheten.  

Övriga rörelsekostnader minskade med 3,0 procent till 88,1 
(90,8) Mkr. Minskningen beror främst på lägre resekostnader 
och positiva valutaeffekter jämfört med motsvarande period 
föregående år. 

Aktiverade utgifter för utveckling av teknikplattformen ökade 
med 13,1 procent till 41,0 (36,2) Mkr och avser utveckling av 
den nya teknikplattformen. 

EBITDA 
EBITDA före poster av engångskaraktär uppgick till 59,5 
(107,7) Mkr vilket motsvarar en EBITDA-marginal före poster 
av engångskaraktär om 9,0 (18,2) procent. EBITDA före pos-
ter av engångskaraktär påverkades av ökade lokala spelskatter 
och främst av den reservering för skatt i Österrike som görs lö-
pande sedan tredje kvartalet 2015 och som belastat resultatet 
för de första nio månaderna 2016 med 65,8 (17,3) Mkr. Där-
utöver har EBITDA före poster av engångskaraktär påverkats 
av ökade marknadsföringskostnader samt av kostnader för 
sportboken och nytt live kasino.  

EBITDA efter poster av engångskaraktär förbättrades till 55,4 
(26,1) Mkr med en EBITDA-marginal efter poster av en-
gångskaraktär på 8,4 (4,4) procent. Poster av engångskaraktär 
uppgick till 4,1 (81,6) Mkr och utgörs under niomånaderspe-
rioden av kostnader förknippade med förberedande aktivite-
ter för notering på Nasdaq Stockholm. Under föregående år 
utgjordes poster av engångskaraktär av en reservering av 
spelskatt i Österrike som avsåg perioder före tredje kvartalet 
2015.  

AVSKRIVNINGAR 
Avskrivningar minskade med 21,1 procent till 41,8 (53,0) 
Mkr. I niomånadersperioden 2015 gjordes en löpande avskriv-
ning av Social Holding Ltds spelplattform om 9,0 Mkr och en 
nedskrivning av Social Holding Ltds spelplattform i septem-
ber om 25,9 Mkr. Efter nedskrivningen är denna spelplatt-
form värderad till 0 kr.  

RÖRELSERESULTAT (EBIT) 
Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till 13,6 (-52,8) Mkr. 
EBIT-marginalen var 2,1 (-8,9) procent. EBIT belastades un-
der perioden med poster av engångskaraktär om 4,1 (81,6) 
Mkr. Föregående år belastades EBIT också av nedskrivningen 
om 25,9 Mkr. 

FINANSNETTO OCH SKATT 
Finansnettot förbättrades till 10,2 (-0,1) Mkr. Förbättringen 
beror på att tilläggsköpeskillingen relaterat till förvärvet av 
Social Holding Ltd har justerats under perioden vilket med-
fört en finansiell intäkt om 10,2 Mkr. Koncernens skatt på pe-
riodens resultat uppgick till 4,9 Mkr. Samma period föregå-
ende år förbättrade skatten resultatet med 1,8 Mkr då det 
skattemässiga resultatet var negativt. 

PERIODENS RESULTAT 
Periodens resultat förbättrades till 18,9 (-51,2) Mkr. Periodens 
resultat belastades med poster av engångskaraktär om 4,1 
(81,6) Mkr. Föregående år belastades periodens resultat också 
av nedskrivningen om 25,9 Mkr. 

Kassaflöde 
JULI – SEPTEMBER  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,0 
(41,8) Mkr. Förändring i rörelsekapital påverkade kassaflödet 
under kvartalet med 33,3 (-16,3) Mkr huvudsakligen till följd 
av ökat saldo på kundkonton och leverantörsskulder som  
påverkades av normala fluktuationer. Spelskatten i Österrike 
påverkade kassaflödet med -24,5 (91,4) Mkr. Under kvartalet 
gjordes den sista inbetalningen avseende avbetalningsplanen 
för den historiska spelskatten om 48,4 (7,5) Mkr. Under kvar-
talet uppgick reserveringen för spelskatt i Österrike till totalt 
23,9 (98,9) Mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -15,1 (-13,3) Mkr och avser främst utveckling av  
teknikplattformen (immateriell anläggningstillgång) och öv-
riga materiella anläggningstillgångar. 

JANUARI - SEPTEMBER 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74,5 
(83,4) Mkr. Förändring i rörelsekapital påverkade kassaflödet 
under året med 35,4 (-20,5) Mkr huvudsakligen till följd av 
ökat saldo på kundkonton och leverantörsskulder som påver-
kades av normala fluktuationer. Spelskatten i Österrike påver-
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kade kassaflödet under perioden med -22,6 (83,9) Mkr. Un-
der perioden gjordes inbetalningar avseende avbetalningspla-
nen för den historiska spelskatten om 88,4 (14,9) Mkr. Under 
perioden uppgick reserveringen för spelskatt i Österrike till 
totalt 65,8 (98,9) Mkr. Kassaflödet från investeringsverksam-
heten uppgick till -46,9 (-52,3) Mkr och avser främst utveckl-
ing av  teknikplattformen (immateriell anläggningstillgång) 
och övriga materiella anläggningstillgångar. Vidare ingår för-
värvet av verksamheten i MyBet Italia srl om 8,0 Mkr i 2015 års 
investeringar. 

Finansiell ställning 
Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Likvida medel upp-
gick vid slutet av perioden till 232,2 (139,1) Mkr. Kundkonton 
uppgick till totalt 29,7 (18,7) Mkr. Detta belopp begränsar 
nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av spelmyn-
digheters regler.   

Eget kapital i koncernen uppgick vid kvartalets slut till 701,7 
(644,9) Mkr, motsvarande 19,57 (17,99) kr per aktie. 

Deponeringar från kunder uppgick under kvartalet till totalt 
687,2 (567,8) Mkr.  

Övrig information 
PERSONAL 
Vid utgången av perioden hade koncernen 192 (159) an-
ställda. Genomsnittligt antal heltidsanställda under tredje 
kvartalet uppgick till 176 (159) personer i koncernen, varav 
144 (128) personer på Malta. Vid utgången av perioden hade 
koncernen 35 (38) konsulter engagerade på heltid. 

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

I mars 2014 emitterades 1 400 000 teckningsoptioner efter be-
slut den 19 mars 2014 vid en extra bolagsstämma. Lösenkurs 
fastställdes till 68 kronor och lösenperiod är 20 mars 2017 – 
20 april 2017. Sammanlagt har 1 110 000 teckningsoptioner 
förvärvats per den 30 september 2016. 

Efter beslut på årsstämman den 21 april 2016 har bolaget 
emitterat 1 020 000 teckningsoptioner till ledande befatt-
ningshavare samt 360 000 teckningsoptioner till styrelsens le-
damöter. Per den 30 september 2016 hade ledande befatt-
ningshavare förvärvat 900 000 teckningsoptioner och styrel-
sens ledamöter 320 000 teckningsoptioner till marknadsmäss-
igt pris om 2,64 kronor per option. Lösenkursen är 45 kronor 
och lösenperiod är 22 april 2019 – 22 maj 2019. 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
Bolaget har tidigare tecknat tjänsteavtal med företag som kon-
trolleras av närstående. Transaktionerna med närstående par-
ter sker på marknadsmässiga villkor. Koncernens totala kost-
nader för erhållna tjänster under kvartalet uppgick till 0,0 
(0,5) Mkr medan de ackumulerade kostnaderna var 0,2 (1,9) 
Mkr. 

INTRODUKTION PÅ NASDAQ STOCKHOLMS  
HUVUDLISTA 
Projektet med att genomföra en notering på Nasdaq Stock-
holm pågår med fortsatt hög prioritet.  

MR GREEN BESTRIDER SKATTSKYLDIGHET I ÖSTERRIKE 
Bolaget har bestridit skattskyldighet med hänvisning till bland 
annat Österrikes konstitution och EU-lagstiftning och har in-
lett en överklagandeprocess vid österrikisk domstol samt ingi-
vit ett klagomål till EU-kommissionen. Även flertalet andra 
spelaktörer har inlett liknande processer i Österrike. Självrät-
telsen ska ses som en försiktighetsåtgärd eftersom den för-
hindrar att Bolaget påförs eventuella straffrättsliga sanktioner 
och skattetillägg. Från och med september 2014 tills dess skat-
tefrågan slutligen avgjorts i domstol redovisar Bolaget spelom-
sättning med österrikisk anknytning med de brister som finns 
i lagstiftningen (vilken Bolaget utmanat), men deklarerar 
med ett sammanlagt skattebelopp om 0 kr. 

Med hänsyn bland annat till det osäkra rättsläget med på-
gående, och sannolikt långdragna, juridiska processer i såväl 
Österrike som inom EU samt den politiska agendan inklude-
rande en eventuell avyttring av monopolet, har Mr Green Ltd 
vid en sammanvägd bedömning beslutat att löpande reservera 
ett belopp motsvarande den eventuella skatten i resultaträk-
ningen under kostnad för sålda tjänster. Skatten för självrät-
telseperioden samt efterföljande reserveringar uppgår per 
den 30 september 2016 till 291,6 Mkr och har påverkat resul-
tatet för perioden 2014 till och med tredje kvartalet 2016 med 
motsvarande belopp. Mr Green Ltd har fullföljt en avbetal-
ningsplan baserat på självrättelsen från september 2014 till 
den österrikiska skattemyndigheten vilken innebär att inbetal-
ningarna av självrättelsebeloppet om 108,1 Mkr har slutförts i 
september 2016. Eftersom det råder osäkerhet om hur skatten 
ska beräknas, är nämnda belopp beräknade utifrån hur Bola-
get uppfattar att skatteberäkningen kan komma att göras. Det 
finns en risk för att Mr Green Ltd förlorar skattetvisten eller 
att beloppen kan komma att justeras till högre belopp än vad 
Bolaget beräknat.  

HÄNDELSER EFTER KVARTALET UTGÅNG 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter den 30 september 
2016.  
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ÅRSSTÄMMA 2017 
Årsstämma i Mr Green & Co AB kommer att hållas måndag 
24 april 2017 kl 17.00 i Wallenbergsalen, IVA, Grev Turega-
tan 16, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende be-
handlat på årsstämman kan lämna förslaget till Mr Green & 
Co:s chefsjurist Jan Tjernell via e-post jan.tjernell@mrg.se el-
ler på adress Mr Green & Co AB, Att: Jan Tjernell, Sibyllega-
tan 17, 114 42 Stockholm. Förslagen måste, för att med säker-
het kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dag-
ordning, ha inkommit till bolaget senast den 20 februari 
2017. 

VALBEREDNINGEN 
I enlighet med beslut på Mr Green & Co AB:s årsstämma den 
21 april 2016 består valberedningen av Kent Sander, Dimitrij 
Titov och Mikael Pawlo. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan 
göra detta via e-post till valberedning@mrg.se eller per post 
till Mr Green & Co AB, Valberedningen, Sibyllegatan 17, 4 tr 
114 42 Stockholm. 

FINANSIELL KALENDER 
Mr Green avser att offentliggöra finansiella rapporter  
enligt följande:  
 Bokslutskommuniké 2016 publiceras den 10 februari 2017 
 Årsredovisning för 2016 publiceras den 17 mars 2017 
 Årsstämma för 2016 hålls den 24 april 2017 
 Delårsrapport för första kvartalet 2017 publiceras den 28 
april 2017 

 Delårsrapport för andra kvartalet 2017 publiceras den 21 
juli 2017 

 Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 publiceras den 27 
oktober 2017 

KONTAKTINFORMATION 
Per Norman, VD 

per.norman@mrg.se   

+46 (0) 722 30 9191 

 

Simon Falk, Finansdirektör 
simon.falk@mrg.se  
+46 (0) 70 525 0705 
 

Frida Adrian, IR-chef 

frida.adrian@mrg.se   

+46 (0) 70 930 9324 

 

Mr Green & Co AB (publ) 

Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm 

Styrelsens säte: Stockholm 

Organisationsnummer: 556883-1449  

www.mrg.se 

Denna information är sådan information som Mr Green & Co 
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstå-
ende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 ok-
tober 2016 kl. 8:30 

 

 

 

 

.

 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som  
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 
Stockholm den 28 oktober 2016 

  
 

Kent Sander   
  Ordförande   

Henrik Bergquist  
 

Andrea Gisle Joosen  Eva Lindqvist 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 

 
 

Danko Maras  Tommy Trollborg  
 Ledamot  Ledamot  

  
 

Per Norman   
  VD   

mailto:valberedning@mrg.se
mailto:per.norman@mrg.se
mailto:simon.falk@mrg.se
mailto:frida.adrian@mrg.se
http://www.mrg.se/
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Revisors rapport över översiktlig granskning av 
finansiell delårsinformation i sammandrag  

(delårsrapport)  
UPPRÄTTAD I ENLIGHET MED IAS 34 OCH 9 KAP ÅRSREDOVISNINGSLAGEN 

 
 

INLEDNING 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella de-
lårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Mr 
Green & Co AB per 30 september 2016 och den niomånaders-
period som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala 
en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översikt-
liga granskning. 

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH 
OMFATTNING 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Inter-
national Standard on Review Engagements ISRE 2410 Över-
siktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av fö-
retagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att 
göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansva-
riga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 

analytisk granskning och att vidta andra översiktliga gransk-
ningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inrikt-
ning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den in-
riktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas 
vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla vik-
tiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en ut-
talad slutsats grundad på en revision har. 

SLUTSATS 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncer-
nens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt 
för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 28 oktober 2016 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Bo Åsell 

Auktoriserad revisor 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 

 

  

2016 2015 2016 2015 2015

Kkr Not jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep helår

Intäkter 229 861 201 554 659 573 591 532 792 599

Kostnad för sålda tjänster -77 440 -59 668 -214 005 -141 619 -199 222

Aktiverat arbete för egen räkning 12 302 11 468 40 971 36 240 49 034

Marknadsföring -85 521 -56 596 -242 923 -213 981 -287 171

Personalkostnader -34 126 -26 569 -96 037 -73 635 -99 728

Övriga rörelsekostnader -27 718 -29 380 -88 059 -90 792 -118 750

EBITDA före poster av engångskaraktär 17 357 40 810 59 519 107 746 136 761

Poster av engångskaraktär 1 -4 072 -81 631 -4 072 -81 631 -81 631

EBITDA efter poster av engångskaraktär 13 285 -40 821 55 447 26 115 55 130

Avskrivningar -13 373 -16 001 -41 828 -53 046 -65 247

Nedskrivning – -25 917 – -25 917 -25 917

Rörelseresultat (EBIT) - 88 -82 739 13 619 -52 848 -36 034

Finansiella intäkter 2  81 - 28 10 235 - 19 - 17

Finansiella kostnader - 3 - 27 - 7 - 81 - 49

Resultat före skatt - 10 -82 794 23 847 -52 948 -36 100

Inkomstskatt - 867 6 840 -4 916 1 773 1 668

Periodens resultat - 876 -75 954 18 931 -51 175 -34 433

Periodens resultat hänförlig till:  0  0  0  0  0

 - Moderbolagets aktieägare - 876 -75 954 18 931 -51 175 -34 433

Vägt genomsnittligt antal aktier 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,02 -2,12 0,53 -1,43 -0,96

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,02 -2,12 0,53 -1,43 -0,96

Ingår i kostnad för sålda tjänster:

Spelskatt Österrike (exkl ränta) -21 682 -15 533 -59 195 -15 533 -32 349

Ränta spelskatt Österrike -2 193 -1 784 -6 597 -1 784 -3 744

Spelskatt övriga marknader -10 992 -8 117 -28 770 -22 644 -29 241
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Rapport över totalresultat  
för koncernen i sammandrag 

 

 

 

  

2016 2015 2016 2015 2015

Kkr Not jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep helår

Periodens resultat - 876 -75 954 18 931 -51 175 -34 433

Övrigt totalresultat:  0

Poster som senare kan omklassificeras till  resultaträkningen:

- Valutakursdifferenser vid konsolidering 3 16 972 17 805 38 766 4 644 -16 128

Övrigt totalresultat för perioden 16 972 17 805 38 766 4 644 -16 128

Periodens totalresultat 16 095 -58 148 57 697 -46 530 -50 561

Periodens totalresultat hänförlig till:  0

 - Moderbolagets aktieägare 16 095 -58 148 57 697 -46 530 -50 561
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

   

2016 2015 2015

Kkr 30 sep 30 sep 31 dec

Kundavtal  0  0  0

Varumärke 306 300 299 301 290 495

Övriga immateriella tillgångar 90 188 81 761 81 175

Goodwill 526 647 514 613 499 473

Inventarier 4 515 4 995 4 496

Anläggningstillgångar 927 651 900 670 875 639

Övriga fordringar 7 261 9 509 11 042

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 109 11 969 5 201

Likvida medel 232 159 139 136 190 281

Omsättningstillgångar 248 528 160 614 206 525

Summa tillgångar 1 176 178 1 061 283 1 082 164

Aktiekapital 35 849 35 849 35 849

Övrigt tillskjutet kapital 683 993 680 773 680 773

Omräkningsreserv 90 690 72 698 51 924

Balanserade medel -108 789 -144 463 -127 720

Eget kapital 701 744 644 857 640 826

Uppskjuten skatteskuld 112 133 112 469 104 040

Reserv spelskatt Österrike 186 561 75 457 112 870

Långfristiga skulder 298 693 187 926 216 911

Leverantörsskulder 45 684 8 098 33 246

Kundkonton 29 664 18 712 18 579

Övriga skulder 13 235 13 336 20 490

Skatteskulder 8 299 1 556 6 625

Reserv spelskatt Österrike – 118 332 86 702

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 78 859 68 467 58 785

Kortfristiga skulder 175 741 228 500 224 427

Summa eget kapital och skulder   1 176 178 1 061 283 1 082 164
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Rapport över förändring  
i koncernens eget kapital i sammandrag 

 

 

 

  

2016 2015 2016 2015 2015

Kkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep helår

Eget kapital vid periodens början 685 649 702 964 640 826 738 024 738 024

Periodens resultat - 876 -75 954 18 931 -51 175 -34 433

Övrigt totalresultat:  0

- Valutakursdifferenser vid konsolidering 16 972 17 805 38 766 4 644 -16 128

Summa totalresultat 16 095 -58 148 57 697 -46 530 -50 561

Transaktioner med aktieägarna:  0

 - Optionspremier –  42 3 221 - 33 - 33

 - Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen – – – -46 604 -46 604

Summa transaktioner med aktieägarna –  42 3 221 -46 638 -46 638

Eget kapital vid periodens slut 701 744 644 857 701 744 644 857 640 826
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 

 

    

2016 2015 2016 2015 2015

Kkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep helår

Resultat före skatt - 10 -82 794 23 847 -52 948 -36 100

Justerat för:  0

 - Avskrivningar och nedskrivningar 13 373 41 918 41 828 78 963 91 164

 - Orealiserserade valutakursdifferenser, netto 1 044 8 201  617  414 -1 310

 - Spelskatt Österrike -24 530 91 378 -22 638 83 906 95 644

Förändringar i rörelsekapital 33 292 -16 303 35 431 -20 520 8 506

Betald inkomstskatt - 199 - 650 -4 548 -6 430 -8 479

Ränteintäkter  2  8  4  36  21

Räntekostnader - 2 - 8 - 4 - 36 - 87

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 972 41 750 74 537 83 385 149 360

Kassaflöde från investeringsverksamheten:  0

- Utbetalning förvärv av dotterbolag/tillgångar och skulder – – – -8 044 -8 044

- Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -13 932 -12 544 -44 727 -40 174 -60 593

- Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 119 - 708 -2 212 -4 069 -3 873

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 051 -13 252 -46 939 -52 287 -72 511

Kassaflöde från finansieringsverksamheten:  0

 - Optionspremier –  42 3 221 - 33 - 33

 - Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen – – – -46 604 -46 604

Kassaflöde från finanseringsverksamheten –  42 3 221 -46 637 -46 637

Förändring i likvida medel 7 921 28 539 30 818 -15 539 30 212

Valutakursdifferenser 4 817 -2 470 11 059 - 279 5 115

Likvida medel vid periodens början 219 421 113 067 190 281 154 954 154 954

Likvida medel vid periodens slut 232 159 139 136 232 159 139 136 190 281
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Resultaträkning kvartalsvis i sammandrag 
 

 

 

 

  

2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014

Kkr Not Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4

Intäkter 229 861 211 218 218 493 201 067 201 554 194 786 195 192 174 787

Kostnad för sålda tjänster -77 440 -70 237 -66 328 -57 603 -59 668 -40 671 -41 280 -35 088

Aktiverat arbete för egen räkning 12 302 14 910 13 759 12 795 11 468 12 528 12 244 11 901

Marknadsföring -85 521 -80 265 -77 137 -73 191 -56 596 -67 176 -90 209 -81 978

Personalkostnader -34 126 -32 139 -29 772 -26 093 -26 569 -24 694 -22 372 -25 217

Övriga rörelsekostnader -27 718 -31 489 -28 852 -27 959 -29 380 -32 259 -29 154 -27 453

EBITDA före poster av engångskaraktär 17 357 11 998 30 163 29 015 40 810 42 514 24 421 16 952

Poster av engångskaraktär 1 -4 072 – – – -81 631 – – -112 081

EBITDA efter poster av engångskaraktär 13 285 11 998 30 163 29 015 -40 821 42 514 24 421 -95 129

Avskrivningar -13 373 -15 110 -13 344 -12 201 -16 001 -17 561 -19 483 -15 318

Nedskrivning – – – – -25 917 – – –

Rörelseresultat (EBIT) - 88 -3 112 16 819 16 814 -82 739 24 953 4 938 -110 447

Finansiella intäkter 2  81 - 27 10 181  29 - 28  2  7  79

Finansiella kostnader - 3 - 4  0  5 - 27 - 46 - 7 - 10

Resultat före skatt - 10 -3 144 27 000 16 848 -82 794 24 909 4 938 -110 378

Inkomstskatt - 867 -1 561 -2 488 - 105 6 840 -4 852 - 216 9 838

Periodens resultat - 876 -4 705 24 512 16 743 -75 954 20 057 4 722 -100 540

Antal aktier 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,02 -0,13 0,68 0,47 -2,12 0,56 0,13 -2,80

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,02 -0,13 0,68 0,47 -2,12 0,56 0,13 -2,80

Ingår i kostnad för sålda tjänster:

Spelskatt Österrike (exkl ränta) -21 682 -19 018 -18 492 -16 817 -15 533 – – –

Ränta spelskatt Österrike -2 193 -2 265 -2 138 -1 959 -1 784 – – –

Spelskatt övriga marknader -10 992 -8 596 -9 182 -6 597 -8 117 -7 735 -6 792 -2 507
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

 

 

 

 

 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

 

 

  

2016 2015 2016 2015 2015

Kkr Not jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep helår

Intäkter 1 155 1 107 3 465 3 321 4 532

Kostnader -7 052 -6 942 -26 225 -24 911 -33 304

EBITDA före poster av engångskaraktär -5 897 -5 835 -22 760 -21 590 -28 773

Poster av engångskaraktär 1 -4 072 – -4 072 – –

EBITDA efter poster av engångskaraktär -9 969 -5 835 -26 832 -21 590 -28 773

Avskrivningar - 50 - 17 -148 - 21 - 70

Rörelseresultat (EBIT) -10 019 -5 852 -26 980 -21 611 -28 842

Finansiella poster och dispositioner - 268 - 556 -761 -3 400 1 987

Periodens resultat -10 287 -6 408 -27 740 -25 010 -26 855

Periodens resultat för moderbolaget överensstämmer med periodens totalresultat, då inga poster redovisas i övrigt totalresultat. 

2016 2015 2015

Kkr 30 sep 30 sep 31 dec

Anläggningstillgångar 717 850 711 380 714 629

Omsättningstillgångar 11 104 3 453 12 219

Summa tillgångar 728 954 714 833 726 848

Bundet eget kapital 35 849 35 849 35 849

Fritt eget kapital 614 396 640 761 638 916

Kortfristiga skulder 78 708 38 223 52 082

Summa eget kapital och skulder 728 954 714 833 726 848
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Noter
Alla värden inom parantes () är jämförelsesiffror för samma 
period föregående år om inget annat anges. I den kommente-
rande texten används enheten Mkr om inget annat anges. I 
räkenskapstabellerna används enheten Kkr om inget annat 
anges. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Mr Green & Co AB (publ) tillämpar International Financial 
Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Denna 
delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrap-
portering, Årsredovisningslagen samt RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets redovisning 
är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovis-
ning för Juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär 
att moderbolaget tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och 
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredo-
visningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovis-
ning och beskattning. Redovisningsprinciper och bedöm-
ningsgrunder är oförändrade jämfört med årsredovisningen 
2015, förutom vad som anges nedan samt under avsnittet 
”Personalkostnader och övriga rörelsekostnader”.  

Från och med denna delårsrapport rapporterar koncernen en 
ny geografisk indelning då tidigare regionen ”Övriga Europa” 
har delats upp i två regioner ”Västeuropa” och ”Central-, Öst- 
och Sydeuropa”. Den nya geografiska indelningen införs för 
att öka transparensen och jämförbarheten med konkurren-
terna.  Jämförelsetal har räknats om för att spegla den nya in-
delningen. Den nya geografiska indelningen har ingen påver-
kan på totala rapporterade belopp för t.ex. intäkter eller öv-
riga poster. 

Från och med denna delårsrapport tydliggör koncernen den 
ränta som är hänförlig till spelskatt i Österrike. Räntan har ti-
digare ingått i det totala beloppet för ”Spelskatt Österrike” 
(vilken inkluderas i posten ”Kostnad för sålda tjänster”). En-
ligt den nya principen lämnas information om ”Spelskatt Ös-
terrike” och ”Ränta” som notupplysning till ”Kostnad sålda 
tjänster”. Notupplysningen lämnas i direkt anslutning till re-
sultaträkningen, då vi anser att den är väsentlig för en korrekt 
förståelse av resultaträkningen och kostnad för sålda tjänster. 
Motsvarande notupplysning lämnas för jämförelseperioderna. 

 

PERSONALKOSTNADER OCH ÖVRIGA RÖRELSE- 
KOSTNADER 
I jämförelsesiffrorna för 2015 har en omklassificering gjorts av 
4 719 Kkr i koncernen från övriga rörelsekostnader till perso-
nalkostnader jämfört med årsredovisningen 2015. 

Detta då dessa kostnader har karaktären av att vara personal-
relaterade. Motsvarande omklassificering har gjorts för samt-
liga delårsperioder under 2014 samt 2015. Omklassificering är 
enbart omföring mellan de nämnda raderna i resultaträkning-
arna och påverkar således inte EBITDA. 

FINANSIELLA INSTRUMENT – VERKLIGA VÄRDEN 
Koncernens post som redovisats till verkligt värde avser skuld 
för köpeskilling som per 31 december 2015 uppgick till  
10 069 Kkr. Som framgår av not 2 nedan har denna köpeskil-
ling justerats och vid utgången av tredje kvartalet uppgår 
denna skuld till 89,0 Kkr. Tilläggsköpeskillingen är värderad 
till verkligt värde utifrån diskonterat bedömt utfall enligt av-
tal. Verkligt värde för övriga finansiella instrument anses på 
grund av den korta löptiden vara detsamma som redovisat 
värde. 

NOT 1 POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 
Under tredje kvartalet 2016 tillika ackumulerat under 2016 re-
dovisar koncernen och moderbolaget kostnader av en-
gångskaraktär hänförligt till förberedande aktiviteter för note-
ring på Nasdaq Stockholm med beloppet 4 072 Kkr. 

Som framgår av årsredovisningen 2015 redovisar koncernen 
två poster av engångskaraktär. Dessa poster avser spelskatten i 
Österrike och den självrättelse som koncernen gjorde. Sedan 
september 2015 redovisas spelskatten för Österrike löpande i 
resultatet som kostnad för sålda tjänster. Som framgår av sen-
aste årsredovisningen, ingår spelskatter i kostnad för sålda 
tjänster. I spelskatter inkluderas även andra indirekta skatter. 

 

NOT 2 FINANSIELLA INTÄKTER 
I förvärvet av Social Holdings Ltd (Social Thrills) under 2014 
ingick bestämmelser om tilläggsköpeskilling som kunde till-
falla säljarna senast under 2017. Då ny information uppkom-
mit avseende uppfyllandet av vissa villkor i avtalet, bedöms det 
inte längre som sannolikt att huvuddelen av tilläggsköpeskil-
lingen kommer att betalas. Detta då tjänsten inte utvecklats 
som förväntat samt att vissa grundläggande förutsättningar för 
att tjänsten ska nå framgång saknas. Av denna anledning ju-
sterades den reserverade tilläggsköpeskillingen under första 
kvartalet 2016 och justeringen redovisas som finansiell intäkt i 
koncernen med 10 232 Kkr.  

 

2016 2015 2016 2015 2015

Kkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep helår
Reserv självrättelseperiod Österrike jan 2011 - 
aug 2014 - - - - -24 431

Reserv Österrike sep 2014 - jun 2015 - - - - -57 200

Notering Nasdaq Stockholm -4 072 - -4 072 - -

Totala poster av engångskaraktär -4 072 - -4 072 - -81 631
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Risker och osäkerhet

Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regula-
toriska risker där enskilda länder och internationella organi-
sationer utvecklar regler som påverkar verksamheten. I takt 
med att verksamheten regleras är det sannolikt att koncernen 
kommer att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar 
och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen 
övervakar situationen fortlöpande och justerar sitt erbjudande 
och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med 
detta marknadsförs inte mrgreen.com, eller garbo.com, i 
USA. Bolaget godtar inte heller spelare bosatta i USA och har 
installerat filter som ska förhindra eventuella försök att göra 
insättningar från USA. Det finns vidare en utveckling i Europa 
kring ny hantering av dels spelskatter, dels momsfrågor, som 

kommer att påverka bolagets verksamhet i någon riktning. Bo-
laget följer utvecklingen nogsamt och anpassar sin verksamhet 
efter potentiellt förändrade förutsättningar och följer alla la-
gar och regler. Det bör dock noteras att det kan finnas till-
fällen då lokala lagar och regler står i strid med exempelvis 
EU-rätten, som äger företräde. Bolaget anlitar vid dylika frå-
gor ledande juridisk expertis och arbetar utifrån en försiktig-
hetsprincip, utan att för den skull göra avkall på kommersiella 
möjligheter. 

För en fördjupad beskrivning av risker och övriga osäkerhets-
faktorer hänvisas till årsredovisningen för 2015. 
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Översikt nyckeltal i sammandrag 
 

 

2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014
Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4

Resultat

Intäkter tillväxt, per kvartal (%) 8,8% -3,3% 8,7% -0,2% 3,5% -0,2% 11,7% 3,7%

Intäkter tillväxt jämfört med förra året (%) 14,0% 8,4% 11,9% 15,0% 19,6% 20,7% 26,6% 28,6%

Mobilintäkter (% av intäkterna) 43,3% 42,8% 35,3% 31,3% 31,1% 27,4% 25,8% 24,1%

Kostnad för sålda tjänster (% av intäkterna) 33,7% 33,3% 30,4% 28,6% 29,6% 20,9% 21,1% 20,1%

Kostnad för sålda tjänster, exkl spelskatter (% av intäkterna) 18,5% 19,1% 16,7% 16,0% 17,0% 16,9% 17,7% 18,6%

Marknadsföring (% av intäkterna) 37,2% 38,0% 35,3% 36,4% 28,1% 34,5% 46,2% 46,9%

Personalkostnader (% av intäkterna) 14,8% 15,2% 13,6% 13,0% 13,2% 12,7% 11,5% 14,4%

Övriga rörelsekostnader (% av intäkterna) 12,1% 14,9% 13,2% 13,9% 14,6% 16,6% 14,9% 15,7%

EBITDA-marginal före poster av engångskaraktär (%) 7,6% 5,7% 13,8% 14,4% 20,2% 21,8% 12,5% 9,7%

EBITDA-marginal efter poster av engångskaraktär (%) 5,8% 5,7% 13,8% 14,4% -20,3% 21,8% 12,5% -54,4%

EBIT-marginal 0,0% -1,5% 7,7% 8,4% -41,1% 12,8% 2,5% -63,2%

Finansiell ställning och kassaflöde

Investeringar i anläggningstillgångar - 15 051 - 16 330 - 15 558 - 15 325 - 17 126 - 17 469 - 14 547 - 13 093

Soliditet (%) 59,7% 60,0% 60,0% 59,2% 60,8% 66,9% 66,8% 66,4%

Resultat per aktie, kr -0,02 -0,13 0,68 0,47 -2,12 0,56 0,13 -2,80

Avkastning på eget kapital (%) 0,0% -0,5% 4,1% 2,6% -12,8% 3,4% 0,7% -31,4%

Eget kapital per aktie, kr 19,57 19,13 18,76 17,88 17,99 19,61 20,51 20,59

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,64 0,30 1,14 1,70 1,16 1,05 0,50 0,85

Anställda

Medelantalet anställda   176   171   163   163   159   153   155   149

Antalet anställda vid periodens slut   192   181   164   161   159   153   159   152

Antalet kunder

Antalet aktiva kunder  102 429  92 721  94 472  83 458  73 689  73 279  86 134  80 655

Aktiva kunder tillväxt, per kvartal (%) 10,5% -1,9% 13,2% 13,3% 0,6% -14,9% 6,8% 21,7%

Aktiva kunder tillväxt jämfört med förra året (%) 39,0% 26,5% 9,7% 3,5% 11,2% 16,1% 18,8% -6,1%

Deponeringar 

Deponeringar från kunder (Mkr) 687,2 601,7 591,1 550,6 567,8 550,6 537,2 484,8

Deponeringar tillväxt, per kvartal (%) 14,2% 1,8% 7,4% -3,0% 3,1% 2,5% 10,8% 14,9%

Deponeringar tillväxt jämfört med förra året (%) 21,0% 9,3% 10,0% 13,6% 34,6% 35,0% 37,4% 39,4%
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Intäkter per region 

 

  

2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014

Kkr Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4

Intäkter per region

Norden  86 578  84 951  93 830  90 330  92 959  87 517  93 937  84 736

Västeuropa  76 881  65 778  63 186  48 860  56 048  58 797  51 540  48 142

Central-, Öst- och Sydeuropa  63 879  53 781  56 709  54 772  45 831  43 670  47 912  41 032

Övriga världen  2 523  6 708  4 768  7 106  6 717  4 803  1 804   874

Andel intäkter per region (%)

Norden 37,7% 40,2% 42,9% 44,9% 46,1% 44,9% 48,1% 48,5%

Västeuropa 33,4% 31,1% 28,9% 24,3% 27,8% 30,2% 26,4% 27,5%

Central-, Öst- och Sydeuropa 27,8% 25,5% 26,0% 27,2% 22,7% 22,4% 24,5% 23,5%

Övriga världen 1,1% 3,2% 2,2% 3,5% 3,3% 2,5% 0,9% 0,5%

Intäkter per region tillväxt per kvartal (%)

Norden 1,9% -9,5% 3,9% -2,8% 6,2% -6,8% 10,9% -6,1%

Västeuropa 16,9% 4,1% 29,3% -12,8% -4,7% 14,1% 7,1% 40,4%

Central-, Öst- och Sydeuropa 18,8% -5,2% 3,5% 19,5% 4,9% -8,9% 16,8% -2,9%

Övriga världen -62,4% 40,7% -32,9% 5,8% 39,9% 166,3% 106,4% -49,1%

Intäkter per region tillväxt jämfört med förra året (%)

Norden -6,9% -2,9% -0,1% 6,6% 3,0% 0,7% 11,7% 0,7%

Västeuropa 37,2% 11,9% 22,6% 1,5% 63,5% 58,2% 51,8% 119,1%

Central-, Öst- och Sydeuropa 39,4% 23,2% 18,4% 33,5% 8,4% 20,2% 34,6% 40,6%

Övriga världen -62,4% 39,7% 164,4% 713,3% 291,5% 399,3% 218,7% 54,6%
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Alternativa nyckeltal 
ESMA (The European Securities and Markets Authority) har 
utgivit riktlinjer för alternativa nyckeltal, som ska tillämpas av 
företag med värdepapper noterade på en reglerad marknad 
inom EU.  Riktlinjerna ska tillämpas på alternativa nyckeltal 
som används i obligatorisk utgiven information, eller pro-
spekt, från och med den 3 juli 2016. Koncernen har valt att 
tillämpa dessa riktlinjer från och med denna delårsrapport 
trots att koncernen ännu inte träffas av riktlinjerna. Informat-
ion om val av alternativa nyckeltal och hur koncernen använ-

der dem samt hur de definieras anges i avsnitten nedan. Jäm-
förelsetal för föregående perioder lämnas enligt samma prin-
ciper.  

Förutom de branschrelaterade nyckeltal som inte beräknas 
enligt IFRS som framgår i avsnittet nedan, lämnar koncernen 
även information om nyckeltal avseende vissa kostnader i re-
sultaträkningen i förhållande till intäkterna. Dessa nyckeltal 
är särskilt väsentliga utifrån ett branschperspektiv. 

 

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM INTE BERÄKNAS ENLIGT IFRS 

Alternativa nyckeltal Definition Syfte 

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat före skatt i relation till ge-
nomsnittligt eget kapital. 

Tillämpas för att analysera lönsamheten över tid, gi-
vet de resurser som är hänförliga moderbolagets 
ägare. 

RÖRELSERESULTAT (EBIT) Rörelseresultat före finansiella pos-
ter och skatt. 

Måttet åskådliggör lönsamheten oavsett skattesats 
för bolagsskatt och oberoende av vilken finansie-
ringsstruktur bolaget har. 

EBIT-MARGINAL EBIT i relation till intäkterna. Måttet är relevant för att mäta operativ lönsamhet. 

EBITDA Resultat före av- och nedskriv-
ningar, finansiella poster och skatt. 

Måttet är relevant för att skapa en förståelse över bo-
lagets operativa verksamhet, oavsett finansiering och 
avskrivningar för anläggningstillgångar. 

EBITDA EFTER POSTER AV EN-
GÅNGSKARAKTÄR 

Resultat efter poster av engångska-
raktär, men före av- och nedskriv-
ningar, finansiella poster och skatt.  

Måttet är relevant för att skapa en förståelse över bo-
lagets löpande verksamhet, oavsett finansiering och 
avskrivningar för anläggningstillgångar, men också 
för att tydligt åskådliggöra EBITDA efter poster av 
engångskaraktär.  

EBITDA FÖRE POSTER AV EN-
GÅNGSKARAKTÄR 

Resultat före poster av engångska-
raktär, av- och nedskrivningar, fi-
nansiella poster och skatt.  

Måttet är relevant för att skapa en förståelse över bo-
lagets löpande verksamhet, oavsett finansiering och 
avskrivningar för anläggningstillgångar, men också 
för att åskådliggöra EBITDA tydligt före poster av 
engångskaraktär för att möjliggöra jämförelse av 
den underliggande operativa verksamheten. 

EBITDA-MARGINAL EBITDA i relation till intäkterna. Måttet är relevant för att skapa en förståelse av den 
operativa lönsamheten och då måttet utesluter av-
skrivningar ger denna marginal intressenterna en 
klarare bild av bolagets centrala lönsamhet. 

EGET KAPITAL PER AKTIE Eget kapital i förhållande till anta-
let utestående aktier vid periodens 
slut. 

Måttet mäter bolagets nettovärde per aktie och visar 
på om bolaget ökar aktieägarnas förmögenhet över 
tid. 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖ-
PANDE VERKSAMHETEN PER 
AKTIE 

Kassaflöde från den löpande verk-
samheten fördelat på genomsnitt-
ligt antal aktier vid perioden.  

Måttet mäter det kassaflöde som bolaget genererar 
före kapitalinvesteringar och kassaflöden hänfört 
bolagets finansiering. 

POSTER AV ENGÅNGSKARAK-
TÄR 

Avser poster som är av engångska-
raktär eller inte har direkt med 
koncernens normala verksamhet att 
göra, där en redovisning tillsam-
mans med övriga poster i resultat-
räkningen skulle försvåra jämförel-
sen med övriga perioder och för en 
utomstående göra det svårare att 
bedöma koncernens utveckling. 

Dessa poster åskådliggörs för att möjliggöra jämfö-
relse av den  underliggande operativa verksam-
heten.  

SOLIDITET Eget kapital i relation till balansom-
slutningen. 

Måttet är en indikator på bolagets hävstång för 
finansiering av bolaget. 
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DEFINITIONER AV BRANSCHRELATERADE NYCKELTAL SOM INTE BERÄKNAS ENLIGT IFRS 

Mått Definition Syfte 
AKTIV KUND En kund definieras som aktiv när 

kunden under perioden har spelat 
för pengar som satts in på kundkon-
tot. Kunden räknas även som aktiv 
om kunden under perioden har spe-
lat för vinster från frispelskampanjer 
och/eller bonus från Mr Green.  

Ett relevant mått som driver intäkterna och utifrån 
branschpraxis samt intressentperspektiv. 

DEPONERINGAR Insättning av pengar på kundkon-
ton. 

Ett relevant mått som driver intäkterna, utifrån 
branschpraxis samt intressentperspektiv. 
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