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Mr Green & Co
Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i 13 länder. Affärsidén är att
erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten
grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett
kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke.
Bolagets aktie är sedan 30 november 2016 noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista.

GREEN GAMING
Mr Greens ambition är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse - vi vill
att våra kunder ska spela för att ha roligt. Det
är därför av största vikt att kunderna kan spela
i en säker och pålitlig miljö. Genom Green
Gaming främjar vi ett ansvarsfullt spelande där
kunderna ska ha kontroll över sitt spelande
och fatta medvetna beslut om de risker de tar,
läs gärna mer på sidorna 17-18.

Innehåll
2

VD-ord

34 Styrelse

4

Vision, affärsidé, mål och
strategier

36 Koncernledning

6

Marknadstillväxt och trender

8

Finansiell utveckling

49

Rapport över förändringar
i moderbolagets eget kapital

50

Moderbolagets kassaflödesanalys

43 Koncernens resultaträkning

51

Noter

68

Revisionsberättelse

73

Hållbarhetsnoter och
GRI-index

77

Definitioner

78

Femårsöversikt

80

Årsstämma och övrig
information

38 Förvaltningsberättelse

12

Verksamhetsbeskrivning

43 Koncernens rapport över
totalresultat

14

Mr Greens värdekedja

44 Koncernens balansräkning

16

Hållbarhetsredovisning

20

Aktien och aktieägarna

45 Rapport över förändringar
i koncernens eget kapital

22

Risker och riskhantering

26

Ordförande har ordet

47 Moderbolagets resultat
räkning

27

Bolagsstyrning

48 Moderbolagets balansräkning

46 Koncernens kassaflödesanalys

MR GREEN & CO ÅRSREDOVISNING 2016

Viktiga händelser under året
KVARTAL 1

♣ Mr Green utnämns till Mobile
Operator of the Year på The
International Gaming Awards.
♣ Jesper Kärrbrink utses till VD för
Mr Green Ltd på Malta.

SPELINTÄKTER OCH
EBITDA FÖRE POSTER AV
ENGÅNGSKARAKTÄR, Mkr
265

195
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43

41

KVARTAL 2

♣ Sportboken lanseras.
♣ Mr Green vinner titlarna
Innovative App of the Year
and Casino App of the Year
på The International Gaming
App Awards.
♣ Kent Sander utses till ny styrelse
ordförande. Eva Lindqvist och
Danko Maras väljs in som nya
styrelseledamöter.
♣ Den gamla teknikplattformen
stängs ner.
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KVARTAL 3
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♣ Nytt live kasino lanseras.
♣ Antalet kunder och kund
deponeringar på nya
rekordnivåer.
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KVARTAL 4

♣ Aktien noteras på Nasdaq
Stockholms huvudlista.
♣ Finansiella mål antas.
♣ Rekordtillväxt i intäkter, antal
kunder och kunddeponeringar.
♣ Mr Green vinner titlarna
Slots Operator of the Year och
Affiliate Program of the Year av
EGR (eGaming Review magazine).
HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

♣ Onlinespelbolaget Dansk
Underholdning förvärvas.
♣ Mr Green utses till IGA Online
Gaming Operator of the Year.

Norden
Västeuropa
Central, Öst- och Sydeuropa
Övriga världen

UTVALDA NYCKELTAL
Mkr (om inte annat anges)

2016

2015

Intäkter

924,5

792,6

EBITDA före poster av
engångskaraktär
EBITDA-marginal
Rörelseresultat (EBIT)

136,8
17,3%

19,1

–36,0

EBIT-marginal

2,1%

–4,5%

Årets resultat

33,1

–34,4

Resultat per aktie före/efter
utspädning, kr

0,92

–0,96

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

128,8

149,4

Deponeringar från kunder

2 696

2 207

Antalet aktiva kunder
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Vi är väl förberedda för fortsatt stark
tillväxt och förbättrad lönsamhet
Med en ny teknikplattform och ny affärsstrategi står Mr Green väl rustat för att fortsätta
växa snabbare än marknaden. Vår skalbara affärsmodell och ökat fokus på effektivitet ska
bidra till att vi når vårt lönsamhetsmål.

2016 var ett händelserikt år för Mr Green då vi passerade
flera milstolpar. Den viktigaste var rekordtillväxten i
fjärde kvartalet vad gäller såväl intäkter som antalet
kunder och kunddeponeringar. Det visar att det förändringsarbetet som vi inlett har börjat ge effekt.
Startskottet för våra omfattande förändringar under
2016 blev den nya teknikplattformen som är modulär
och flexibel. I slutet av april stängde vi ner vår gamla
teknikplattform och gick över till den nya. Den nya
teknikplattformen medför stora förbättringar eftersom
den bland annat ger oss möjlighet att utveckla vår
kundkommunikation och personifiera spelupplevelsen.
Vi kan också snabbt lägga till nya produkter och addera
såväl nya varumärken som marknader. Teknikplattformen ger oss också förutsättningar att möta högt ställda
krav på transparens och rapportering i lokalt reglerade
marknader.
VÅR NYA AFFÄRSSTRATEGI MR GREEN 2.0
Till följd av de möjligheter som teknikplattformen
skapar kunde vi under våren arbeta fram en ny affärsstrategi som vi kallar Mr Green 2.0. De fem hörn
stenarna i affärsstrategin är varumärke, spelupplevelse,
produktutbud, geografisk expansion samt att vara den
ledande aktören inom hållbarhet och Green Gaming
(ansvarsfullt spelande).
Tack vare en engagerad och erfaren organisation
började vi omedelbart leverera på den nya affärsstrategin. Redan i början av juni – efter en rekordsnabb
implementering – lanserade vi vår sportbok. Vi har
initialt sett den som ett kompletterande erbjudande till
våra befintliga kasinokunder. Sportboken har utvecklats
enligt plan under året och vi fortsätter att förbättra
den för att kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre
spelupplevelse.
I slutet av september tog vi ännu ett strategiskt steg
i och med lanseringen av vårt eget live kasino. Våra
realtidsmiljöer är inredda som landbaserade kasinon
med Mr Greens egna croupierer och har mött en stor
efterfrågan från kunderna. Vi har på kort tid kunnat
etablera en stark position inom ett av marknadens
snabbast växande segment.

UNDER 2017 LANSERAS MR GREEN I DANMARK
I februari 2017 annonserade vi förvärvet av onlinespelbolaget Dansk Underholdning som har en väl etablerad
position på den danska spelmarknaden. Genom förvärvet kommer vi att kunna lansera Mr Green i Danmark
under 2017. Förvärvet är ett led i vår strategi att
expandera till nya lokalt reglerade geografiska marknader. Köpet förväntas ha en positiv effekt på vinst per
aktie och operativt kassaflöde 2017. Vi kommer också
att kunna få ut betydande synergier när vi integrerar
Dansk Underholdning.
NYA SPÄNNANDE PRODUKTER OCKSÅ 2017
Vi har höga ambitioner vad gäller vårt produkterbjudande eftersom vi vill vara i branschens framkant och
erbjuda en förstklassig spelupplevelse. Vi kommer därför att fortsätta att lansera spännande, nya produkter
också under 2017.
Teknikplattformen ger oss också möjligheter att
arbeta mer innovativt med marknadsföring och kundkommunikation för att skapa en bättre spelupplevelse
och starkare kundlojalitet. Vårt mål är att varje kund
ska kunna få en skräddarsydd startsida anpassad efter
sina personliga preferenser och beteendemönster med
erbjudanden, spelförslag och bonusar. Vi är bara i
startgroparna med att använda digitala verktyg för vår
kundkommunikation.
MÅNGA ERKÄNNANDEN FRÅN BRANSCHEN
Det är också tillfredsställande att utöver kunderna även
se att spelbranschen noterat vad vi åstadkommit. Under
2016 tilldelades vi de prestigefulla priserna Innovative
App of the Year och Casino App of the Year på The
International Gaming App Awards samt Slots Operator
of the Year och Affiliate Program of the Year av
eGaming Review Magazine. I januari 2017 utsågs vi till
Nordic Operator of the Year och fick pris för Marketing
Campaign of the Year på EGR Nordics Awards. I februari 2017 fick vi ta emot den prestigefyllda utmärkelsen
Online Gaming Operator of the Year på branschgalan
The International Gaming Awards i London. Priserna
är bekräftelser på att vi ligger i branschens framkant.
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mer att nylansera spelsajten Garbo, som vi bedömer har
förutsättningar att också bli ett starkt globalt gångbart
varumärke. När och var lanseringen sker kommer vi att
berätta mer om under året som kommer.

VI FORTSÄTTER ATT EXPANDERA
OCH FOKUSERA PÅ GREEN GAMING
UNDER 2017

GREEN GAMING I FOKUS 2017
Hållbarhet är ett viktigt område för oss. Intressent
dialogerna och väsentlighetsanalysen har visat att ett av
de viktigaste områdena för oss att arbeta med är Green
Gaming. Vi har höga ambitioner och vill att vårt varumärke ska förknippas med Green Gaming. Det ska vara
tryggt att spela hos oss och därför är Green Gaming en
av de fem hörnstenarna i vår nya affärsstrategi. Under
2016 har vi utvecklat nya verktyg för Green Gaming
som vi ska introducera under 2017.
Jag är också stolt över att vi i år har utökat vår hållbarhetsredovisning med en GRI-rapport. Analysen av
värdekedjan visar också att vi, liksom våra konkurrenter,
utgör en viktig del i samhället. Vi skapar arbetstillfällen
både här i Sverige och på Malta, både direkt genom vår
egen verksamt och indirekt genom bland annat spelleverantörer och medier. Dessutom ger vi människor
möjlighet till avkoppling och underhållning i en trygg
och ansvarsfull miljö.
NYLANSERING AV GARBO
En av våra viktigaste tillgångar är varumärket Mr Green
som är globalt gångbart och går att använda på alla
spelprodukter. När vi adderade sportboken till vårt
produkterbjudande behövde vi inte göra några förändringar i varumärket eller profileringen. Varumärket
Mr Green är dessutom välkänt på våra marknader.
Möjligheten att enkelt lägga till nya varumärken på
den nya teknikplattformen gör att vi under 2017 kom-

BÖRSNOTERINGEN EN KVALITETSSTÄMPEL
En av årets höjdpunkter var utan tvekan när vi ringde
i börsklockan på Nasdaq Stockholm den 30 november.
Vid noteringsceremonin hade vi med oss en ”riktig”
Mr Green och alla medarbetare i Stockholm var inbjudna. Våra medarbetare på Malta följde ceremonin
online. Börsnoteringen är en kvalitetsstämpel som
ger oss tillgång till nya investerargrupper och en ökad
exponering på kapitalmarknaden. Jag ser fram emot att
få träffa och föra dialog med för oss nya investerare.
FRAMTIDSUTSIKTER
I samband med noteringen på Nasdaq Stockholm presenterade vi finansiella mål på både medellång, det vill
säga två till tre år, och lång sikt. Vi ska på medellång sikt
uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt om 20 procent
och en EBITDA-marginal om 20 procent. På lång sikt
ska den årliga organiska tillväxten överstiga onlinespelmarknadens tillväxt och EBITDA-marginalen ska
vara 15 procent med antagandet om att 100 procent
av intäkterna genereras på lokalt reglerade marknader
med spelskatter.
Vi har ett unikt varumärke och en skalbar affärsmodell som gör att vi kan expandera utan att de fasta
kostnaderna ökar i lika hög utsträckning som intäkterna. Det, i kombination med vår affärsstrategi Mr Green
2.0 och ett starkt fokus på effektivitet, gör det möjligt
för oss att möta våra finansiella mål och skapa aktie
ägarvärde.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för
fantastiska insatser under 2016 och ser fram emot ett
nytt, spännande år tillsammans.
Per Norman
VD
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Vision, affärsidé, mål och strategier
Under 2016 har Mr Green tagit fram en ny affärsstrategi som kallas Mr Green 2.0.
Strategin har fem hörnstenar: varumärke, spelupplevelse, produktutbud, geografisk
expansion samt att vara den ledande aktören inom hållbarhet och Green Gaming
(ansvarsfullt spelande).

VISION
Mr Greens vision är att vara en betydande global aktör
som är med och formar den framtida onlinespel
marknaden.
AFFÄRSIDÉ
Mr Greens affärsidé är att erbjuda avkoppling, underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en trygg
och ansvarsfull miljö.
FINANSIELLA MÅL
Tillväxt i spelintäkter

Vårt mål på medellång sikt (två till tre år) är att uppnå
en årlig genomsnittlig tillväxt om 20 procent.
På lång sikt är målet att uppnå en årlig organisk
tillväxt överstigande onlinespelmarknadens tillväxt.

Lönsamhet

Vårt mål på medellång sikt (två till tre år) är att uppnå
en EBITDA-marginal om 20 procent.
På lång sikt är målet att uppnå en EBITDA-marginal
om 15 procent med antagandet om att 100 procent av
intäkterna genereras på lokalt reglerade marknader
med spelskatter1).
DEN NYA AFFÄRSSTRATEGIN MR GREEN 2.0
En ökande konkurrens baserad på modern teknik,
gjorde att Mr Green för några år sedan tappade i konkurrenskraft och därför påbörjades 2015 ett betydande
förändringsarbete. Sedan dess har organisationen
och ledningsgrupperna förstärkts och en ny flexibel
teknikplattform utvecklats. Den nya teknikplattformen
gör det möjligt att snabbt implementera nya funk-

KÄRNVÄRDEN
Mr Greens kärnvärden är grunden för hur bolaget
vill uppfattas som varumärke, samarbetspartner,
arbetsgivare och aktör i samhället.
Always be a gentleman

Vi är gentlemän och som gentlemän visar vi
alltid respekt för alla.
Vi är ärliga, tydliga och rättvisa.
Entertaining & Unexpected

Vi vill att våra kunder ska ha sin bästa spelupplevelse
någonsin hos oss – om och om igen.
The Green Way

Grönt är vår färg vilket visar att hållbarhet och
ansvarsfullt spelande ingår i vårt DNA.
A cut above the rest

Vi vill överträffa förväntningar.
Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa.
1)
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I spelskatter inkluderas även indirekta skatter.
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tioner och skapa en effektiv, personifierad kundkommunikation. Med teknikplattformen på plats fanns
förutsättningarna för att ta fram den nya affärsstrategin
Mr Green 2.0.
Den nya affärsstrategin ska leda till ökande spelintäkter, förbättrad operationell effektivitet, kostnadsmed
vetenhet och skalbarhet. Strategin lägger grunden för att
de finansiella målen, som presenterades när Mr Green
noterades på Nasdaq Stockholm i november 2016, ska
uppnås.

affärsstrategin Mr Green 2.0. Fler valmöjligheter leder
till att kundlojaliteten ökar.
Tack vare den nya teknikplattformen gick implementeringen av sportboken mycket snabbare än planerat,
vilket tydligt visar på styrkan och skalbarheten i teknikplattformen.
Geografisk expansion

Förvärvet av Dansk Underholdning som annonserades
i februari 2017 är ett led i strategin att expandera
geografiskt. Mr Green utvärderar kontinuerligt nya
marknader för etablering. Fokus är på marknader som
Varumärke
är eller förväntas bli lokalt reglerade. Också här är den
Varumärket Mr Green är en av de främsta tillgångarna
nya teknikplattformen en viktig förutsättning eftersom
för att attrahera nya kunder och skapa långsiktiga
kundrelationer. Genom att effektivt använda karaktären den gör det enkelt att lägga till en ny marknad. Dessutom är teknikplattformen utvecklad för att underlätta
Mr Green ska varumärkeskännedomen öka ytterligare.
Den nya teknikplattformen gör det möjligt att effektivt anpassningar till krav på lokalt reglerade marknader.
Vi har identifierat ett antal länder för vår fortsatta
lägga till och integrera nya varumärken. En nylansering
expansion och har en väl utarbetad process och strategi
av varumärket Garbo kommer att ske under 2017.
för att under kommande år etablera oss på flera nya
Mr Green äger spelsajten garbo.com sedan 2014 och vi
marknader.
bedömer att Garbo kan bli ett starkt globalt gångbart
Historiskt har den geografiska expansionen skett
varumärke.
genom organisk tillväxt, finansierad med internt
genererade medel. Med den nya affärsstrategin öppnar
Spelupplevelse
Mr Greens kunderbjudande handlar inte bara om spe- vi också för att etablera oss på nya marknader genom
förvärv. Det kan vara en fördel att etablera sig på lokalt
len, utan om kundens helhetsupplevelse. Baserat på
reglerade marknader via förvärv eftersom dessa markdatadrivna modeller framtagna genom den nya teknikplattformen kan vi skapa och erbjuda en personlig miljö nader är förknippade med högre etableringskostnader
och längre uppstartstider på grund av de teknikinvesteför våra kunder. Målet är att varje kund ska få en egen
ringar som krävs för att efterleva regulatoriska krav.
startsida, anpassad efter spelpreferenser och beteendemönster, med egna erbjudanden, spelförslag, bonusar
och individanpassad kommunikation.
Vara den ledande aktören inom hållbarhet
och Green Gaming
Produktutbud

Produktutbudet ska fortsätta att utvecklas genom att
dels förbättra det befintliga utbudet, dels lansera nya
produktvertikaler. Lanseringen av sportboken och ett
nytt live kasino 2016 var en konsekvens av den nya

Den nya teknikplattformen skapar möjligheter att
integrera analysverktyg och skapa tydliga, mätbara mål
för att upprätthålla en trygg spelmiljö. Mr Green vill
skapa en långsiktigt hållbar spelupplevelse i en säker
och kontrollerad miljö.

AFFÄRSSTRATEGIN MR GREEN 2.0
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MARKNADSTILLVÄXT OCH TRENDER

Marknaden växer snabbt
Marknaden för onlinespel växer snabbt i Europa och beräknas växa med
6,3 procent per år fram till 2021. Det finns två starka trender på marknaden:
allt fler spelar på sina mobiltelefoner eller surfplattor och spelupplevelsen
blir allt viktigare.

Den europeiska marknaden för onlinespel har i genomlarna mer eller mindre konstant tillgång till internet.
snitt vuxit med 14,0 procent per år sedan 2008 och
De mobila applikationerna är dessutom användar
värdet på marknaden uppskattas till nästan 20 miljarder
vänliga och enkla att ladda ner. De flesta kunderna
euro 2016. 2021 beräknas värdet på marknaden uppgå
spelar emellertid både på datorer och mobila enheter.
till 27,6 miljarder euro.
Marknaden för mobilt spelande beräknas stå för
Den starka tillväxten för onlinespel beror på att
större delen av tillväxten på marknaden för onlinespel.
allt fler föredrar att spela via
Fram till 2021förväntas spel
DET KRÄVS BRA PRODUKTER, ETT
internet istället för på traditiopå mobila enheter i Europa
STARKT VARUMÄRKE, KOMPETENT
nella landbaserade spel. Den
att växa med 14,8 procent
PERSONAL OCH EFFEKTIV
europeiska marknaden för
per år till 12,6 miljarder
MARKNADSFÖRING FÖR ATT TA
landbaserade spel beräknas
euro. Det kan jämföras med
MARKNADSANDELAR
växa med 1,1 procent per år
spel på dator som antas växa
fram till 2021 medan marknamed 1,5 procent per år till
den för onlinespel växer med 6,3 procent. Marknaden
15,0 miljarder euro. 2021 förväntas spel på mobila
för landbaserade spel är ungefär fyra gånger större än
enheter utgöra 45,5 procent av det totala europeiska
marknaden för onlinespel.
onlinespelandet.
Bland onlinespelen är kasino och sportbok de största
produktkategorierna och de förväntas växa med 5,5
FRAGMENTERAD MARKNAD
Det finns ett stort antal speloperatörer på den europerespektive 6,9 procent per år till 2021.
iska marknaden och konkurrensen har varit intensiv
Det finns en tydlig trend bland spelarna att spela allt
mer på mobiltelefoner och surfplattor. Utvecklingen
under lång tid. Marknaden är fortfarande fragmenterad och det finns ingen aktör i Europa som har en
drivs av att smarta telefoner och surfplattor blivit bättre
hög marknadsandel i hela Europa. Däremot finns det
vad gäller funktion, kapacitet och inte minst prisnivå.
Dessutom har utbyggnaden av telekomnäten gett spemånga aktörer som är stora regionalt eller nationellt.

MOBILA TILLVÄXTEN EUROPA (M Euro)

TILLVÄXT VADSLAGNING OCH
KASINOMARKNAD I EUROPA (M Euro)
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Konkurrenterna utgörs av såväl privata som börsnoterade företag liksom offentligt ägda bolag. I de länder
som har reglerat sina marknader lokalt är många av
de större landbaserade speloperatörerna även stora på
onlinemarknaden.
De större speloperatörerna på den europeiska marknaden är bland andra Bet365, Betsson, Bwin, LeoVegas,
Paddy Power, Pokerstars, Svenska Spel och Kindred.
Trösklarna för att gå in på en marknad är ur teknisk
synpunkt låga. Däremot krävs det bra produkter, ett
starkt varumärke, kompetent personal och effektiv
marknadsföring för att lyckas etablera en betydande
marknadsandel.
SPELUPPLEVELSEN VIKTIG
Den starka konkurrensen tillsammans med den tekniska
utvecklingen med utbyggda, snabbare telekomnät
och smarta telefoner har lett till att speloperatörerna
fokuserar allt mer på spelupplevelsen. Spelupplevelse
handlar bland annat om att skräddarsy ett individuellt,
underhållande kunderbjudande, att kommunicera på
ett individanpassat sätt, att ha snabba laddtider och att
tillhandahålla säkra deponeringar.
Den ökade betydelsen av spelupplevelsen liksom en
stark tillväxt för mobilt spelande ledde till att Mr Green
2015 började utveckla en ny teknikplattform. Den
nya teknikplattformen lanserades 2016 och har gett
Mr Green viktiga konkurrensfördelar. Teknikplattformen ger bland annat möjlighet till en personifierad spelupplevelse och datadriven marknadsföring.
Dessutom leder den till högre effektivitet och minskat
beroende av externa parter.

VÄLKOMNAR LOKALA REGLERINGAR
Teknikplattformen är också utvecklad för att underlätta
anpassningar till krav på lokalt reglerade marknader.
De flesta onlinespeloperatörer i Europa har licenser
från EU-länder som till exempel Malta. Genom licenserna kan de marknadsföra och erbjuda spel i många
EU-länder. Mr Green välkomnar trenden att enskilda
länder undersöker möjligheten att införa lokala regleringar med landspecifika licenser och lokala spelskatter.
Det leder till en tydligare och mer transparent reglering
och möjliggör fler marknadsföringskanaler.
Lokala regleringar medför ofta ökade spelskatter och
att högre krav ställs på speloperatörerna, bland annat
beträffande bolagsstyrning och ansvarsfullt spelande.
Mr Green har starkt fokus på såväl bolagsstyrning och
regleringsfrågor som ansvarsfullt spelande.
Mr Green förväntar sig att lokala regleringar och
ökade lokala spelskatter kommer att leda till en konsolidering i branschen eftersom kostnaderna för spelverksamheten ökar. I takt med att marknaden växer ökar
också skalfördelarna vilket också kan leda till en ökad
förvärvs- och konsolideringsaktivitet bland speloperatörer. Ofta finns betydande fördelar att uppnå genom
förvärv och konsolidering, bland annat synergier inom
teknikutveckling, förhandlingsstyrka och operationell
effektivitet.
Samtliga uppgifter om marknadens storlek kommer från
H2 Gambling Capital i januari 2017. Uppgifterna om
marknadens storlek avser speloperatörernas bruttospelintäkter.
Med spelmarknaden avses marknaden där privatpersoner
spelar om pengar för pengar. Med årlig tillväxt avses genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR).
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Stark finansiell utveckling under
andra halvåret
Tillväxten tog fart efter lanseringen av den nya teknikplattformen under
andra kvartalet 2016 och den förbättrade kundkommunikationen.
Under tredje kvartalet sattes nytt rekord i antal kunder och kunddeponeringar och i fjärde
kvartalet var tillväxten i såväl intäkter som antalet kunder
och kunddeponeringar rekordhög.

För helåret ökade intäkterna med 16,6 procent till
924,5 (792,6) miljoner kronor. I lokala valutor ökade
intäkterna med 17,7 procent. Koncernen påverkades
negativt framförallt av svagare brittiska och norska valutor vilket delvis kompenserades av kronans försvagning
mot euron.
Mr Green valde under 2016 att fokusera sina marknadsaktiviteter utanför Norden vilket var en framgångsrik strategi eftersom bolaget stärkte sin marknadsposition
i större delen av Europa. Mr Green växte med 39,0
procent i Västeuropa till 299,3 miljoner kronor och
29,9 procent i Central-, Öst- och Sydeuropa till 249,6
miljoner kronor medan intäkterna i Norden minskade
med 2,9 procent till 354,2 miljoner kronor.
Den nya responsiva spelsajten och de prisbelönta
apparna som lanserades i slutet av 2015 ledde till att
intäkter från mobila enheter ökade under året med
71,2 procent till 392,8 (229,4) miljoner kronor.

INTÄKTER PER REGION, Mkr

KOSTNADSFOKUS
Mr Green inledde under senare delen av året ett
internt effektivitetsarbete med fokus på kostnader.
Det, i kombination med den starka tillväxten, ledde till
att centrala kostnader som marknadsföring, personal
och övriga kostnader minskade under andra halvåret i
relation till intäkterna.
Kostnad för sålda tjänster ökade något i relation
till intäkterna. Totalt ökade kostnad för sålda tjänster
med 53,9 procent till 306,7 (199,2) miljoner kronor.
Ökningen hänför sig huvudsakligen till kostnader som
relaterar till den starka tillväxten samt ökade lokala
spelskatter till följd av god intäktsökning på lokalt
reglerade marknader. Kostnad för sålda tjänster påverkades också av implementeringen och utvecklingen av
sportboken och nytt live kasino.
Lokala spelskatter uppgick under året till 132,8
(65,3) miljoner kronor eller 14,4 (8,2) procent av

DEPONERINGAR FRÅN KUNDER, Mkr
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Deponeringar från kunder var rekordhöga under 2016.
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intäkterna. Den främsta anledningen till att spelskatterna ökade är den reservering som görs löpande för
spelskatt i Österrike sedan tredje kvartalet 2015 och
som belastar resultatet för 2016 med 93,9 (36,1) miljoner kronor.
Marknadsföringskostnader ökade med 17,2 procent
till 336,4 (287,2) miljoner kronor. Under första delen
av året var marknadsföringsaktiviteterna återhållna i
avvaktan på att den nya teknikplattformen skulle lanseras. Efter lanseringen av den nya teknikplattformen
och sportboken under andra kvartalet ökade marknads
föringsaktiviteterna men i relation till intäkterna har de
minskat sedan andra kvartalet 2016.
Personalkostnader ökade med 31,1 procent till 130,8
(99,7) miljoner kronor. Ökningen beror på rekryteringar för att stärka kompetensen och hantera den
expanderande verksamheten.
Övriga rörelsekostnader minskade med 2,5 procent
till 115,8 (118,8) miljoner kronor. Minskningen beror
främst på lägre konsultkostnader jämfört med 2015.
Aktiverade utgifter för utveckling av teknikplattformen ökade med 15,3 procent till 56,5 (49,0) miljoner
kronor.
RESULTATET PÅVERKAT AV
ENGÅNGSKOSTNADER
EBITDA före poster av engångskaraktär uppgick till
91,4 (136,8) miljoner kronor vilket motsvarar en
marginal om 9,9 (17,3) procent. Resultatet påverkades huvudsakligen av ökade kostnader som relaterar
till den starka tillväxten under andra halvåret, lokala
spelskatter, marknadsföringskostnader och kostnader
för breddat produkterbjudande. Sedan tredje kvartalet 2015 görs löpande en reservering för spelskatt i
Österrike som 2016 belastat resultatet före poster av
engångskaraktär med 93,9 (36,1) miljoner kronor.
EBITDA efter poster av engångskaraktär ökade med
37,1 procent till 75,6 (55,1) miljoner kronor med en
marginal efter poster av engångskaraktär på 8,2 (7,0)

procent. Under 2016 uppgick poster av engångskaraktär till 15,8 miljoner kronor vilka avsåg kostnader för
noteringen på Nasdaq Stockholm. Under 2015 uppgick
poster av engångskaraktär till 81,6 miljoner kronor
vilket avsåg reservering av spelskatt i Österrike.
Avskrivningar

Avskrivningar minskade med 13,4 procent till 56,5
(65,2) miljoner kronor. Under 2015 gjordes en
nedskrivning av Social Holdings Ltd:s spelplattform
om 25,9 miljoner kronor vilken efter nedskrivningen
är värderad till 0 kronor. Avskrivningarna för Social
Holdings Ltd:s spelplattform uppgick 2015 till 9 miljoner kronor vilket förklarar de minskade avskrivningarna
under 2016.
Resultaträkning i sammandrag
2016

Mkr
Intäkter

2015

Förändring, %

924,5

792,6

16,6

–306,7

–199,2

53,9

56,5

49,0

15,3

Marknadsföring

–336,4

–287,2

17,2

Personalkostnader

–130,8

–99,7

31,1

Övriga rörelsekostnader

–115,8

–118,8

–2,5

EBITDA före poster av
engångskaraktär

91,4

136,8

–33,2

–15,8

–81,6

–80,6

Kostnad för sålda tjänster
Aktiverade utvecklingskostnader

Poster av engångskaraktär
EBITDA efter poster av
engångskaraktär

75,6

55,1

37,1

Av- och nedskrivningar

–56,5

–91,2

–38,0

Rörelseresultat (EBIT)

19,1

–36,0

–

Finansnetto

10,4

–0,1

–

Resultat före skatt

29,5

–36,1

–

3,6

1,7

–

33,1

–34,4

–

Inkomstskatt
Årets resultat

EBITDA före poster av engångskaraktär, Mkr

OPERATIVT KASSAFLÖDE, Mkr
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Sedan tredje kvartalet 2015 görs löpande en reservering för
spelskatt i Österrike som 2016 belastat resultatet före poster
av engångskaraktär med totalt 93,9 (36,1) miljoner kronor.
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Det operativa kassaflödet påverkas av inbetalningar
avseende avbetalningsplanen för den historiska
spelskatten i Österrike om 88,4 (22,1) miljoner kronor.
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FINANSIELLA MÅL
Medellång sikt (2-3 år)

Lång sikt

Utfall 2016

Årlig tillväxt på 20%

Överstigande
onlinespelmarknaden

16,6%

20% EBITDA-marginal

15% EBITDA-marginal1)

9,9%

Upp till 50% av
fritt kassaflöde

Upp till 50% av
fritt kassaflöde

Styrelsen avser att föreslå att
ingen utdelning utgår till följd
av förvärvet i Danmark

TILLVÄXT

LÖNSAMHET

UTDELNING

1) Med antagandet om att 100 procent av intäkterna
genereras på lokalt reglerade marknader med spelskatter.

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 55,1 miljoner
kronor till 19,1 (–36,0) miljoner kronor och marginalen var 2,1 (–4,5) procent. EBIT belastades under
året med poster av engångskaraktär om 15,8 (81,6)
miljoner kronor. År 2015 belastades EBIT också av
nedskrivningen om 25,9 miljoner kronor.
Finansnetto och skatt

Finansnettot förbättrades till 10,4 (–0,1) miljoner
kronor eftersom tilläggsköpeskillingen relaterat till förvärvet av Social Holdings Ltd justerats under 2016 och
medfört en finansiell intäkt om 10,3 miljoner kronor.
Koncernens skatt hade en positiv påverkan på resultatet
2016 med 3,6 (1,7) miljoner kronor till följd av en
upplöst skattereserv.
Årets resultat

Årets resultat förbättrades med 67,5 miljoner kronor
till 33,1 (–34,4) miljoner kronor. Årets resultat belastades med poster av engångskaraktär om 15,8 (81,6)
miljoner kronor. År 2015 belastades årets resultat också
av nedskrivningen om 25,9 miljoner kronor.

Eget kapital uppgick vid årets slut till 710,5 (640,8)
miljoner kronor, motsvarande 19,82 (17,88) kronor
per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 128,8 (149,4) miljoner kronor. Förändring i
rörelsekapital påverkade kassaflödet under året med
40,7 (8,5) miljoner kronor huvudsakligen till följd av
ökat saldo på kundkonton och leverantörsskulder som
påverkades av ökad affärsverksamhet.
Spelskatten i Österrike påverkade kassaflödet under
2016 med 2,9 (95,6) miljoner kronor. Under året
gjordes inbetalningar avseende avbetalningsplanen för
den historiska spelskatten i Österrike om 88,4 (22,1)
miljoner kronor.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till –66,4 (–72,5) miljoner kronor och avser främst
utveckling av teknikplattformen (immateriell anläggningstillgång) och övriga materiella anläggningstillgångar. I investeringsverksamhet för 2015 ingår förvärvet av verksamheten i MyBet Italia srl om 8,0 miljoner
kronor.

STARK FINANSIELL STÄLLNING
Mr Green har inga skulder till kreditinstitut eller annan
upplåning. Likvida medel uppgick vid året slut till
266,9 (190,3) miljoner kronor. Kundkonton uppgick
till totalt 27,4 (18,6) miljoner kronor. Detta belopp
begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en
följd av spelmyndigheters regler.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Ledande onlinespelbolag
Mr Green är ett ledande europeiskt onlinespelbolag som erbjuder avkoppling, underhållning
och en förstklassig spelupplevelse i en trygg och ansvarsfull miljö. Vi vänder oss till personer
över 18 år som vill spela om pengar för pengar. Mr Green startade 2007 som ett nätkasino
och under 2016 lanserades både sportbok och ett nytt live kasino. Både sportboken och live
kasinot har blivit väl mottagna av kunderna.

Mr Green är verksamt i 13 länder och växer snabbt på
flera av dessa marknader. Bolaget har en stark ställning
i Europa, framförallt i Norden och Österrike. Mr Green
har spellicenser i Malta, Italien och Storbritannien.
Vi erbjuder cirka 700 förstklassiga kasinospel varav
ungefär 450 finns på smarta telefoner och surfplattor.
Spelen levereras av svenska och andra europeiska spelleverantörer till vilka Mr Green betalar royaltyavgifter.
Exempel på spelleverantörer är Net Entertainment,
Kambi och Evolution Gaming. Spelleverantörerna verkar också i en reglerad miljö med bland annat licensförfaranden.

I juni 2016 lanserades Mr Greens nya sportbok. Sportbok är ett namn för en tjänst där kunderna kan lägga
vad på sporttävlingar och andra evenemang. Fördelen
med att även erbjuda sportbok är att kunderna kan
växla mellan kasino och vadhållning utan att behöva
lämna Mr Green. Kunderna är positiva till sportboken
och tillväxten har utvecklats enligt plan. Volymerna
är som förväntat fortfarande låga jämfört med kasino
spelen.
Live kasino är det snabbast växande segmentet inom
onlinespel. Hösten 2016 lanserade Mr Green ett nytt
live kasino med exklusiva realtidsmiljöer. Kasinolokalerna är inredda med Mr Greens varumärke och gröna
färg. Det nya erbjudandet ger Mr Green full kontroll
över såväl kundkommunikationen som spelupplevelsen.
Även live kasinot har blivit väl mottaget av kunderna.
STARKT, GLOBALT GÅNGBART VARUMÄRKE
Mr Green är ett starkt, väletablerat och tidlöst varumärke
med hög igenkänning. Karaktären Mr Green är en
internationell gentleman som används för att skapa en
personlig relation med kunderna. Mr Green kännetecknas av den dansante, artige mannen med sin hatt,
paraply och välsittande kostym. Varumärket används på
alla marknader och varumärkeskännedomen är hög,
speciellt i Norden och Österrike.

Historia
2007
Mr Green
grundas

Augusti 2008
Onlinekasinot
Mr Green
lanseras

red
e
b
r
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2008
Green Gaming
introduceras

2013
Noteras på
AktieTorget

Mars 2015
Licens i
Italien
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April 2015
Per Norman
ny VD

ande fas

2015
Utveckling av
ny plattform
påbörjas

Juli 2015
Licens i
Storbritannien

Okt 2015
Beslut att påbörja förberedelse inför notering på Nasdaq
Stockholm
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Mr Green har ett starkt fokus på hållbarhet och Green
Gaming (ansvarsfullt spelande). Onlinespel om pengar
för pengar är förknippat med risken att en del spelare
inte kan hantera sitt spelande och hamnar i mer eller
mindre omfattande spelmissbruk som i sin tur kan
få allvarliga sociala följder för individen och dennes
närstående. För Mr Green som företag innebär kunder
som utvecklar spelberoende risk för försämrat rykte och badwill med minskade intäkter som följd. Vi
investerar därför i såväl organisationen som i digitala
verktyg för att skapa en trygg och ansvarsfull miljö för
kunderna. Målet är att tidigt kunna upptäcka riskbeteenden hos kunderna och sätta in relevanta åtgärder.
UNIK, INDIVIDANPASSAD SPELUPPLEVELSE
Under 2016 började Mr Green att arbeta med ett helt
nytt sätt att kommunicera med kunderna. Genom att
analysera kundernas beteenden och preferenser kan vi
personifiera och individanpassa kommunikationen.
Ett exempel på hur vi arbetar med spelupplevelsen
är konceptet Daily Show där en medarbetare för varje
lokal marknad har som uppgift att varje dag skapa
något nytt på kundernas landningssidor och att kommunicera med kunden vid speciella tillfällen. Det kan
till exempel vara en påminnelse till en sportbokspelare
om nästa match. Genom den unika spelupplevelsen
bygger Mr Green kundlojalitet.
En viktig del i att skapa kundlojalitet är att fokusera
på en underhållande spelupplevelse snarare än att sätta
fokus på produkt och priserbjudande. Traditionella
kommunikationskanaler utgör merparten av marknadsföringskostnaderna men trenden är att dessa kanaler i
ökande grad blir obsoleta och Mr Green ersätter dem
med en mer personlig och relevant kommunikation
baserad på digital teknik och kundens preferenser. Med
vår omfattande marknadsföring bidrar vi till intäkts
flöden hos mediebolag.

Hösten 2015
Appar för
Android och iOS

2016
Implementering
av ny strategi
påbörjas

April 2016
Förnyad styrelse.
Kent Sander ny
styrelseordförande

April 2016
Jesper Kärrbrink
ny VD på Malta,
Mr Green Ltd

Mr Green samarbetar med affiliates som driver trafik
till våra spelsajter genom annonsering på internet.
Eftersom vi inte har full kontroll över annonseringen,
finns risken att nya kunder kommer från webbplatser
med innehåll som inte överensstämmer med Mr Greens
värderingar. Vi har därför en ”no-excuse”-policy i våra
avtal med affiliates som innebär att ingen ersättning
utgår till affiliates för kunder som genereras från webbplatser som vi inte tillåtit.
Mr Greens huvudkontor och teknikutveckling ligger
i centrala Stockholm och den operativa verksamheten
bedrivs på Malta. Under de två senaste åren har vi byggt
upp nya ledningsgrupper i Stockholm och på Malta
med personer med bred erfarenhet från onlinespelindustrin och andra digitala branscher. Styrelsen har
också tillförts kompetens inom bland annat bolagsstyrning, internationalisering och förvärv.
Mr Greens affärsmodell är till stora delar skalbar. Globalt gångbara varumärken, teknikplattformen och en
effektiv organisation gör att vi kan expandera utan att
de fasta kostnaderna ökar lika mycket som intäkterna.

7 juni 2016
Sportbok
lanseras

MR GREENS STYRKOR
♣ Väletablerad position i 13 länder
♣ Starkt, globalt gångbart varumärke
♣ Fokus på hållbarhet och Green Gaming
♣ Ny teknikplattform
♣ Skalbar affärsmodell
♣ Unik individanpassad spelupplevelse
♣ Datadriven och innovativ marknadsföring
♣ Erfarna ledningsgrupper och motiverade
anställda

Mr G

reen 2.0

30 sept 2016
Nytt live kasino
lanseras
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Kv3 2016
Antalet aktiva
kunder och
deponeringar
rekordhöga

30 nov 2016
Noteras på
Nasdaq
Stockholms
huvudlista

Kv 4 2016
Nytt rekord för
antal kunder
och deponeringar - stark
intäktstillväxt
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Mr Greens värdekedja
Mr Greens ambition är att skapa värde genom att erbjuda underhållning och en
förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Genom en attraktiv webbplats för spel
både för datorer och mobila enheter, personlig kundkommunikation, effektiv och innovativ
marknadsföring, tydliga interna processer och trygga betalningslösningar skapar
Mr Green värde. Onlinespel om pengar för pengar kan vara förknippat med risken att en
del spelare hamnar i spelmissbruk. Mr Green har därför ett starkt fokus på Green Gaming
(ansvarsfullt spelande) och erbjuder riskspelare hjälp att hantera sitt spelande. Vår strategi
är att expandera på lokalt reglerade marknader och vi ser positivt på kommande lokala
regleringar och de ökade skatter som det innebär.

Marknadsföring
Mr Greens
erbjudande
Spelleverantörer &
betalningsförmedlare
♣ Mr Green har avtal med ett
tjugotal spelföretag som tillhandahåller onlinespel. Dessa har i
sin tur licenser för att få erbjuda
spelen. Ersättningen till spelleverantörerna utgörs huvudsakligen
av en rörlig royaltyavgift baserad
på genererade intäkter.
♣ Spelen från de sju största leverantörerna (Net Entertainment,
Microgaming, Evolution Gaming,
IGT, PlayNGo, Yggdrasil Gaming
och OGS) stod för över 90
procent av de totala intäkterna
under december 2016.
♣ Mr Green har avtal med ett
tjugotal betalningsförmedlare.
Ersättningen är vanligen baserad
på en procentsats av överförda
belopp eller ett fast pris per
transaktion.

♣ Mr Green erbjuder kasino
spel, sportbok och live
kasino i 13 länder.
♣ Spelerbjudandet omfattar
cirka 700 spel varav cirka
450 finns tillgängliga för spel
på mobila enheter.
♣ Mr Green hade under 2016
i genomsnitt 182 anställda,
varav 149 heltidsanställda på
Malta och 33 i Sverige. De
anställda representerar ett
tjugotal nationaliteter.
♣ 65 personer arbetar i kundtjänst och kan hjälpa kunderna på deras modersmål.
♣ Mr Greens uppförandekod
reglerar hur de anställda förväntas bete sig mot kunder,
övriga externa intressenter
och varandra.
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♣ Under 2016 uppgick
Mr Greens marknadsföringskostnader till 336,4 Mkr.
♣ Traditionella kanaler ersätts
allt mer med en mer personlig och relevant kundkommunikation som baseras på
digital teknik och kundens
preferenser.
♣ Bolaget använder också
interaktiva medier som
digitala annonser på webbplatser.
♣ Mr Green använder sig av
affiliates och har ett tydligt
regelverk för affilliates med
en ”no-excuse”-policy som
innebär att ingen ersättning
utgår för kunder som rekryterats från webbplatser som
inte tillåtits av Mr Green.
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Årets resultat

Lokala spelskatter

Kunder

♣ Mr
 Green erbjuder kunderna
avkoppling, underhållning
och en förstklassig spelupplevelse i en trygg och
ansvarsfull miljö.
♣M
 r Green hade under 2016
238 822 aktiva kunder.
♣ E n aktiv kund är en person
som spelat för pengar som
satts in på kundkontot. Kunden räknas också som aktiv
om hon eller han spelat för
vinst från frispelskampanjer
och/eller bonus.
♣K
 underna är privatpersoner
över 18 år som spelar för
pengar om pengar.

♣ Lokala spelskatter uppgick
under 2016 till 132,8 Mkr
vilket motsvarar 14,4 procent av intäkterna.
♣ I lokala spelskatter inkluderas
även indirekta skatter.

♣ Årets resultat förbättrades
med 67,5 Mkr till 33,1 Mkr.
♣ Mot bakgrund av förvärvet
av onlinespelbolaget Dansk
Underholdning avser styrelsen att föreslå årsstämman
att ingen utdelning ska utgå
för räkenskapsåret 2016
eftersom de likvida medlen
ska användas för att uppfylla
strategin att expandera till
nya geografiska marknader.
.

Ekonomisk påverkan
Genererat och fördelat ekonomiskt värde, Mkr

Intressenter

Spelintäkter, netto

Kunder

Summa genererat värde

2016

2015

924,5

792,6

924,5

792,6

–112,1

–83,7

Fördelat ekonomiskt värde:
Ersättning till anställda (bland annat löner,
semesterlöneskuld, bonus)

Medarbetare

Sociala avgifter, inkomstskatt, särskild löneskatt
för pensioner – netto

Maltesiska och svenska staten

–10,3

–9,6

–306,8

–199,2

Leverantörer

–173,9

–133,9

Myndigheter i lokalt reglerade marknader

–132,8

–65,3

Leverantörer

–336,4

–287,2

Övriga rörelsekostnader

Konsulter och övriga affärspartners

–115,8

–118,8

Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen

Aktieägare

–

–46,6

43,1

47,5

Kostnad för sålda tjänster
varav: – Spelleverantörer och betalningförmedlare
– Lokala spelskatter
Marknadsföring

Återstår i bolaget
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Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i Mr Greens verksamhet och utgör en del av bolagets
värdegrund. Bolagets hållbarhetsarbete är samlat under begreppet The Green Way. Ett av
de viktigaste hållbarhetsområdena – Green Gaming – ingår som en viktig del i bolagets
affärsstrategi Mr Green 2.0.

miljö som en del av vårt övergripande hållbarhetsarbete
inom The Green Way.
Efter intressentdialogerna och vår egen bedömning
har vi inom The Green Way samlat våra mest väsentliga
hållbarhetsområden på följande sätt:

Allt sedan Mr Green grundades 2007 har Green
Gaming eller ansvarsfullt spelande, varit en del av vår
strategi. Anledningen till det är att vi vill erbjuda en
förstklassig spelupplevelse i en trygg och ansvarsfull
miljö. Under åren har hållbarhetsarbetet utvecklats och
samlats under begreppet The Green Way. Inom The
Green Way har vi arbetat med miljöfrågor, personalrelaterade frågor liksom regelefterlevnad och etiska
frågor kopplade till hur vi gör affärer. De interna ramverken kring dessa områden har vi kallat gröna affärer,
Green Gaming, grön anställning och grön miljö.
Under 2016 tog vi initiativet till ett än mer strukturerat hållbarhetsarbete då vi valde att följa instruktionerna från Global Reporting Initiative (GRI). Som en
del i det arbetet identifierade vi 16 hållbarhetsområden som relevanta för vår verksamhet. Vi identifierade
också våra viktigaste intressenter – kunder, medarbetare, aktieägare, leverantörer och investerare – och bad
dem rangordna vilka hållbarhetsområden de ansåg
som mest väsentliga för oss.
I hållbarhetsnoterna redovisas samtliga 16 håll
barhetsområden liksom resultatet av intressent
dialogerna.

GRÖNA AFFÄRER

Våra mest väsentliga hållbarhetsområden

Långsiktig lönsamhet

I intressentdialogerna framkom att intressenterna uppfattade följande sju hållbarhetsområden som viktigast
för oss:

En förutsättning för att Mr Green ska kunna bedriva
sin verksamhet är att bolaget levererar en långsiktigt
god lönsamhet så att bolagets finansiering därigenom
säkerställs. Våra finansiella resultat liksom finansiella
mål presenteras på sidorna 8-10.

♣ Långsiktig lönsamhet
♣ Regelefterlevnad så som antikorruption och
motverkan av penningtvätt
♣ Hög kundnöjdhet
♣ Green Gaming (ansvarsfullt spelande)
♣ Rättvisa anställningsvillkor
♣ Utbildning för anställda
♣ Datasäkerhet och skydd av kundinformation

Gröna affärer

• Långsiktig lönsamhet
• Regelefterlevnad så som
antikorruption och motverkan
av penningtvätt
• Hög kundnöjdhet
• Datasäkerhet och skydd av
kundinformation

Green Gaming

• Ansvarsfullt spelande

Grön anställning

• Rättvisa anställningsvillkor
• Utbildning för anställda

Grön miljö

• Minskad negativ miljöpåverkan

Regelefterlevnad – en förutsättning för vår verksamhet

Intressenterna ansåg inte att minskad miljöpåverkan är
en väsentlig fråga för Mr Green vilket sannolikt beror
på att vår verksamhet har begränsad miljöpåverkan. Vi
anser dock att även små bidrag till att minska klimat
påverkan är viktiga varför vi valde att behålla Grön

Utöver en långsiktig lönsamhet är en grundförutsättning för verksamheten att vi följer lagar och regler.
Vårt ansvar i alla affärstransaktioner är att följa lagar,
regleringar och direktiv. Vi har tydliga interna policyer
där vi bland annat slår fast att vi inte tillåter mutor och
arbetar mot penningtvätt.
Vår verksamhet förutsätter att vi har en licens på
Malta vilken övervakas och regleras av den maltesiska
spelmyndigheten. Genom den maltesiska licensen
kan Mr Green tillhandahålla och marknadsföra spel
i EU-länder som inte har lokala licensförfaranden. Vi
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har också spellicenser på de lokalt reglerade marknaderna Storbritannien och Italien.
Den maltesiska spellicensen förutsätter att Mr Green
kontinuerligt uppfyller vissa krav, till exempel att
bolaget upprätthåller utförliga verifieringsprocesser
i förhållande till kunderna, motverkar spelberoende,
korruption, penningtvätt och andra brott. Även de brittiska och italienska spelmyndigheterna har högt ställda
krav på regelefterlevnad och transparens.
Fler länder väntas reglera sina spelmarknader lokalt
vilket är en utveckling som vi välkomnar. Vi har under
en längre tid förberett oss på att marknaderna regleras
lokalt och att skatter och avgifter kan tillkomma liksom
högre krav på bland annat bolagsstyrning och ansvarsfullt spelande. Vi deltar också aktivt i branschföreningar för onlinespel som bland annat verkar för en lokal
reglering av spelmarknaderna i Sverige och Österrike.
För att uppfylla lagkrav och regler fordras effektiva
interna processer och rutiner liksom etablerade strukturer för bolagsstyrning och intern kontroll. Vi anser
att vi har detta på plats och att bland annat strukturerna
för bolagsstyrning förstärktes ytterligare i och med
noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista 2016.
Bolaget har en avdelning som följer och bevakar
regelefterlevnaden och det finns också rutiner för hur
anställda anonymt kan rapportera avvikelser från våra regler genom en så kallad visselblåsarfunktion. Under 2016
rapporterades inga avvikelser via visselblåsarfunktionen.
Mr Green har en pågående skattetvist i Österrike där
vi bestrider skattskyldighet men ur ett aktieägarperspektiv anser vi att det är att föredra att vi som en försiktighetsåtgärd gör en skattereservering. Tvisten beskrivs
närmare på sidan 41. Under året har inga böter eller
andra sanktioner för bristande regelefterlevnad utgått.
Motverkan av penningtvätt

I vår verksamhet hanterar vi regelbundet finansiella
deponeringar och utbetalningar. Därmed finns alltid
risker kopplade till penningtvätt och bedrägerier. Vi
har tydliga processer för Know Your Customer (KYC)
och mot penningtvätt. Varje kund som vill öppna ett
konto måste lämna detaljerade personliga uppgifter
och vi utför bedrägerikontroller i anslutning till utbetalningar. Transaktioner som misstänks vara relaterade
till brottslig aktivitet rapporteras till relevanta myndigheter enligt Suspicious Activity Reporting (SAR).
Vi har en grupp anställda, bland annat en Money
Laundering Reporting Officer, som arbetar med säkerhets- och bedrägerifrågor samt med att anpassa verksamheten efter gällande lagar och regler om penningtvätt.
Ledning och medarbetare genomgår utbildningar i
att motverka penningtvätt och i slutet av 2016 genomfördes en extern utvärdering av våra interna processer
kring penningtvätt för att ytterligare öka effektiviteten
i vårt arbete. Alla misstänka fall av penningtvätt ska
rapporteras till berörda licensmyndigheter som sedan
avgör om fallen bör utredas vidare eller inte. Mr Green
har under året rapporterat ett fåtal misstänkta fall av
penningtvätt till myndigheterna.

Motverkande av mutor och illegala kapital
flöden är ett delmål i FN:s Globala mål för
hållbar utveckling. Med vårt arbete kring KYC,
penningtvätt och vår nolltolerans mot mutor vill
vi bidra till hållbara samhällen.

Hög kundnöjdhet genom en förstklassig spelupplevelse

Nöjda kunder är en förutsättning för en långsiktigt
lönsam affär. Spelupplevelsen är en av de viktigaste
faktorerna för att få nöjda kunder. För oss är produkten
mer än enbart spelen, utan det handlar om kundens
helhetsupplevelse. Vårt mål är att erbjuda våra kunder
en personlig, skräddarsydd miljö och en individanpassad kommunikation.
Kundnöjdheten utvärderas kontinuerligt inom olika
områden. Till exempel utvärderas kundtjänsten efter
varje kundkontakt. Kunden ombeds besvara fem frågor,
bland annat om bemötandet, kunskapsnivån hos kundtjänst och resultatet av ärendet.
Internt mäts, rapporteras och utvärderas dagligen
ett flertal indikatorer som visar på kundnöjdheten. Det
gäller till exempel antalet nya kunder, antalet återkommande kunder och storleken på insättningarna per
kund.

87%

Andel kunder som varit nöjda eller mycket
nöjda med bemötandet från kundtjänst.

Hög datasäkerhet och skydd av kundinformation

Varje dag hanterar vi ett stort antal personuppgifter
och data om våra kunder, till exempel kreditkortsinformation. Om vi inte kan skydda våra kunders data kan
vår verksamhet skadas allvarligt.
Registrering och behandling av kundinformation
måste ske i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och på ett tryggt sätt. Inga obehöriga, vare sig
internt eller externt, får komma över kundinformation.
Vi har en särskild avdelning som arbetar med säkerhetsfrågor och säkerställer att vi har ett relevant skydd mot
till exempel hackerattacker, intrångsförsök och virus.
Det finns en dedikerad Incident Manager som aktivt
arbetar med Root Cause Analysis (RCA), utvärdering av
avvikelser, övervakning och incidenthantering.
Under 2016 har inga läckage av kundinformation
skett.

GREEN GAMING
Onlinespel om pengar för pengar kan vara förknippat
med risken att spelare hamnar i spelmissbruk. Vi vill att
våra kunder ska känna att vi tar ansvar för att säkerställa
att de erbjuds underhållning i en säker och trygg miljö.
Därför är Green Gaming (ansvarsfullt spelande) ett
av våra mest väsentliga hållbarhetsområden och en av
hörnstenarna i vår affärsstrategi.

Y (17) Z

MR GREEN & CO ÅRSREDOVISNING 2016

Genom vårt arbete för att förebygga osunt
spelande och spelmissbruk tar vi ansvar för
och bidrar till FN:s Globala mål för hållbar
utveckling.

För oss handlar inte Green Gaming bara om ett socialt
ansvarstagande. Vi tror också att Green Gaming ger oss
konkurrensfördelar. Vi arbetar efter principen ”Sund
kund, sund intäkt” som innebär att vi – där det behövs
– kan förlänga kundlivscykeln genom att få kunden att
spela för en mindre summa pengar under en längre
tid. ”Sund kund, sund intäkt” är en långsiktigt mer
hållbar affär än att ha kunder som spelar för en stor
summa pengar några få gånger.
Vi arbetar med att utveckla ett nytt prediktivt verktyg
där spelmönster analyseras och riskbeteenden kan
upptäckas tidigt. Med det verktyget kommer vi att i
högre utsträckning kunna anpassa erbjudandet till kundernas riskbeteenden i enlighet med ”Sund kund, sund
intäkt”-principen.
Vårt långsiktiga mål inom hållbarhetsområdet Green
Gaming är att spelare ska förknippa vårt varumärke
med Green Gaming.
En gedigen självutvärdering

Under 2016 har vi undersökt hur väl vi lever upp till
europeiska CEN-standarden för spelansvar. Vi kunde
konstatera att vi saknade vissa funktioner, till exempel
erbjöd vi inte kunderna avkylningsperioder och egen
uteslutning om minst sex månader. Samtliga brister
som identifierades har åtgärdats.
Så styrs vårt arbete med Green Gaming

Vårt arbete med Green Gaming styrs av ett antal externa
och interna regelverk. Som medlem i den svenska
branschorganisationen BOS och där igenom den
europeiska branschorganisationen EGBA uppfyller
vi European Committee for Standardization (CEN)
avtalet om Responsible Remote Gambling Measures.
Det är den första versionen av europeiska konsumentskyddsåtgärder för onlinespel inom EU. Bland de
interna regelverken som styr Green Gaming-arbetet
finns hållbarhetspolicyn samt uppförandekoden. För
att driva arbetet med Green Gaming har vi en erfaren
Green Gaming-ansvarig som arbetar med hela organisationen för att säkerställa att Green Gaming-aspekten
beaktas i hela verksamheten.
Tydlig och ärlig marknadsföring

Tydlig och ärlig marknadsföring är en del i Green
Gaming. Vi strävar efter att våra kärnvärden ska genom
syra vår marknadsföring och därför har vi under 2016
haft fokus på affiliates. I vårt avtal med affiliates finns
en ”no-excuse”-policy som innebär att ingen ersättning
utgår för kunder som rekryterats från webbplatser som
inte tillåtits av Mr Green. Genom att konsekvent til�lämpa denna policy har vi skickat ett tydligt budskap till
våra affiliates att annonsering på otillbörliga webbplat-

ser inte ger dem några intäkter. Arbetet med den här
frågan kommer att fortsätta under 2017.
I vår marknadsföring följer vi lokala marknads
föringslagar, rådande branschrekommendationer och
de regler och krav som följer av våra spellicenser. I
Sverige följer vi till exempel, utöver gällande lagar och
regler, även Reklamombudsmannen och länkar i vår
marknadsföring till den nationella stödlinjen för spelmissbrukare och anhöriga, www.stodlinjen.se.
Under 2016 har vi haft ett fall av bristande regel
efterlevnad avseende regler eller självreglering som
rör marknadsföring. I samband med en marknads
föringskampanj i Storbritannien skickades av misstag
information ut även till kunder som avböjt information från oss. Så snart misstaget upptäcktes bad
vi kunderna om ursäkt och informerade brittiska
spelmyndigheten om vad som hänt. En utvärdering
har skett och åtgärder vidtagits för att säkerställa att
det inte händer igen.
Alla medarbetare utbildas i Green Gaming

Samtliga nyanställda går en utbildning i Mr Greens
värderingar och arbetsmetoder. De som arbetar inom
kundtjänst genomgår även en fyra veckor lång utbildning på Mr Green Academy som inkluderar träning
i att tidigt upptäcka, hantera och hjälpa spelare som
uppvisar ett riskbeteende. Under året har samtliga
anställda utbildats i Green Gaming.
Vägen framåt

Vårt arbete med Green Gaming är ett kontinuerligt
arbete där vi ständigt utvärderar och förbättrar våra
metoder och verktyg. Målet är att bli den ledande aktören inom Green Gaming och under 2017 kommer ett
antal ytterligare åtgärder att genomföras. Till exempel
har vi som mål att stoppa all direktmarknadsföring till
kunder som vi vet befinner sig i riskzonen. Vi kommer
också att dela in spelarna i olika riskzoner och anpassa
kommunikationen till deras risknivå.

GRÖN ANSTÄLLNING
Vi arbetar aktivt för att attrahera och behålla motiverade
och kompetenta medarbetare genom att till exempel
erbjuda förmånliga villkor, fortlöpande utbildning och
möjligheter till befordran inom organisationen.
Vi anser att grupper som är mixade vad gäller kön
och etnicitet presterar bättre. I Mr Green arbetar 42
procent kvinnor och 58 procent män. Bland våra
anställda finns ett tjugotal nationaliteter. Genom-
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80%

Andel av de anställda som anser att Mr
Green är en mycket bra arbetsplats.
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Genom att säkerställa bra arbetsvillkor,
vara en attraktiv arbetsgivare och be
tala skatter är Mr Green med och bidrar
till att nå FN:s Globala mål för hållbar
utveckling.

snittsåldern är 34 år. Vi har nolltolerans vad gäller
diskriminering på grund av till exempel kön, etnicitet,
religiös övertygelse, ålder eller sexuell läggning.
Medarbetarna har möjlighet att själva påverka sin
kompetensutveckling. I de årliga utvecklingssamtalen
sätts individuella mål och utvecklingsprogram som följs
upp under året för att säkerställa att målen nås. Under
2016 har samtliga medarbetare haft utvecklingssamtal.
Under 2016 har en medarbetarundersökning genomförts med hög svarsfrekvens. Resultatet visade att över
80 procent av de anställda ansåg att Mr Green är en
mycket bra arbetsplats.
Mr Green har skapat ett ledarskapsprogram för ett
40-tal nyckelpersoner i organisationen som ska skapa

en gemensam värdebaserad ledarskapskultur där
deltagarna får verktyg för att utveckla sig själva och sina
medarbetare. Programmet är utvecklat för att stärka
kommunikationen och kunskapsöverföringen mellan
olika länder och avdelningar.

GRÖN MILJÖ
Vi bedriver vår verksamhet online och har därför en
relativt begränsad miljöpåverkan. Inom områden där
vi har möjlighet att minska vår påverkan på miljön tar
vi ett aktivt ansvar. Bland annat minimerar vi antalet
resor genom att använda digitala hjälpmedel som
videokonferenser vilket också har en positiv effekt på
lönsamheten. I syfte att minska energiförbrukningen
investerar vi i nya, mer energisnåla arbetsstationer och
servrar. Allt avfall sorteras på samtliga kontor, vid inköp
ska ekologiska produkter prioriteras och glödlampor
byts successivt ut mot lågenergilampor.

MR GREENS HÅLLBARHETSMÅL
Hållbarhetsområde

Övergripande mål

Mål

Utfall 2016

Gröna affärer

Långsiktig lönsamhet

Se sidan 10

Se sidan 10

Regelefterlevnad

Inga bekräftade fall av regelbrott

Inga bekräftade fall av regelbrott

Hög kundnöjdhet

Tillväxt i antal kunder

Antalet aktiva kunder ökade med
31,9 procent under 2016.

Inga läckage av kundinformation

Inga läckage av kundinformation

Datasäkerhet och skydd av
kundinformation

Green Gaming

Leva upp till europeiska CEN-standarden vad
gäller spelansvar.
Ja

Ansvarsfullt spelande

Grön anställning
Rättvisa anställningsvillkor

Utbildning för medarbetare

Grön miljö

Minska bolagets negativa
påverkan på miljön

Säkerställa att affiliates inte rekryterar från
webbplatser som inte tillåtits av Mr Green

Under senare delen av året har inga
ersättningar utgått till affiliates som
rekryterat kunder från webbplatser som
inte tillåtits av Mr Green

Inga brott mot marknadsföringsregler eller
självreglering

Ett konstaterat fall

Kunderna ska förknippa oss med Green
Gaming

(Ingen mätning 2016)

Att vara den ledande aktören inom Green
Gaming

(Ingen mätning 2016)

Medarbetarna ska anse att Mr Green är
en mycket bra arbetsplats. Ingen målnivå
satt eftersom medarbetarundersökningen
genomfördes för första gången

80 procent

Medarbetarna ska anse att de får möjlighet
att vidareutbilda sig. Ingen målnivå satt
eftersom medarbetarundersökningen
genomfördes för första gången

51 procent

Inget mål satt

–
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Aktien och aktieägarna
Mr Green & Co AB är sedan den 30 november 2016 noterat på Nasdaq Stockholms
huvudlista. Innan dess var aktien sedan 2013 noterad på AktieTorget, Stockholm.
Totalavkastningen för Mr Green aktien var –33,5 procent under 2016. Under året sjönk
kursen för aktien från 46,90 kronor till 31,20 kronor.

Mr Green & Co AB noterades på Nasdaq Stockholms
huvudlista den 30 november 2016 under kortnamnet
MRG. Innan dess var aktien sedan den 28 juni 2013
noterad på AktieTorget, Stockholm, under samma kortnamn. Vid utgången av 2016 uppgick aktiekapitalet
till 35,8 miljoner kronor fördelat på 35 849 413 aktier.
Varje aktie ger innehavaren rätt till en röst. Samtliga
aktier ger lika rättigheter till tillgångar och vinster i
Mr Green & Co AB.
Vid årets utgång uppgick antalet aktieägare till 4 387
(4 885) stycken. Andelen utländska ägare var 3,4 procent, vilka då ägde 35,9 procent av aktiekapitalet och
rösterna. Andelen aktieägare som var privatpersoner
uppgick till 93,0 procent och deras andel av aktierna
var 24,6 procent av aktiekapitalet och rösterna.
AKTIENS UTVECKLING OCH OMSÄTTNING
Under 2016 har totalt 17 319 123 aktier bytt ägare
vilket motsvarar 48,3 procent av antalet utestående
aktier. I genomsnitt bytte 68 455 aktier ägare varje
handelsdag och den genomsnittliga omsättningen var
2,3 miljoner kronor. Genomsnittligt antal transaktioner
per dag uppgick till 166. Den totala aktieomsättningen
för helåret var 588,9 miljoner kronor.
Mr Green & Co AB:s aktie nådde sin högsta kurs 46,90
kronor den 30 december 2015. Lägst kurs under 2016

noterades den 13 september 27,10 kronor. Börsvärdet
vid årets utgång var 1 118,5 miljoner kronor.
UTDELNINGSPOLICY OCH FÖRESLAGEN
UTDELNING
Mr Green har som målsättning att utdelning ska utbetalas och/eller att återköp av aktier ska genomföras
av upp till 50 procent av koncernens fria kassaflöde
såvida de likvida medlen inte anses nödvändiga för att
uppfylla bolagets strategi, framtida skatteinbetalningar
eller för att säkra extra reserver om förhållanden på
kapitalmarknaden så kräver.
Mr Greens styrelse har gjort bedömningen att
bolagets likvida medel ska användas för att uppfylla
Mr Greens strategi att expandera till nya geografiska
marknader. Mot bakgrund av förvärvet av onlinespel
bolaget Dansk Underholdning föreslår styrelsen
årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2016.
BETAVÄRDE OCH STANDARDAVVIKELSE
Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med
aktiemarknaden som helhet kallas betavärde. Om
betavärdet är större än 1 betyder det att aktien varierar
mer än börsgenomsnittet. Ett värde lägre än 1 betyder
att aktien är mindre känslig än börsen som helhet.

MR GREEN-AKTIEN 2013-06-28 − 2016-12-31
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Den 30 november ringde
Mr Greens VD Per
Norman i börsklockan
på Nasdaq Stockholm.
Alla medarbetare i
Stockholm var inbjudna
och våra medarbetare på
Malta kunde följa noteringsceremonin online.

Mr Green-aktiens betavärde var 0,67 under 2016. Det
innebär att Mr Green-aktiens svängningar varit lägre
än de genomsnittliga kursförändringarna på Nasdaq
Stockholm. Mr Green-aktiens standardavvikelse var
2,7 procent under 2016. Standardavvikelsen är ett
mått på aktiekursens avvikelse mot medelvärdet för
mätperioden, det vill säga hur volatil aktiekursen varit
under året.
UTESTÅENDE OPTIONSPROGRAM
I mars 2014 emitterades 1 400 000 teckningsoptioner
efter beslut den 19 mars 2014 vid en extra bolags
stämma. Lösenkurs fastställdes till 68 kronor och
lösenperiod är 20 mars 2017 – 20 april 2017. Sammanlagt har 1 110 000 teckningsoptioner förvärvats per 31
december 2016.
Efter beslut på årsstämman den 21 april 2016 har
bolaget emitterat 1 020 000 teckningsoptioner till
ledande befattningshavare samt 360 000 tecknings
optioner till styrelsens ledamöter. Per 31 december
2016 hade ledande befattningshavare förvärvat
860 000 teckningsoptioner och styrelsens ledamöter
320 000 teckningsoptioner till marknadsmässigt pris
om 2,64 kronor per option. Lösenkursen är 45 kronor
och lösenperiod är 22 april 2019 – 22 maj 2019.
ÄGARSTRUKTUR
Aktieinnehav, antal

AKTIEINFORMATION
Nasdaq Stockholm
Beteckning
ISIN-kod
Kvotvärde
Börsvärde 31 dec 2016, Mkr

Antal aktier

Innehav, %

31,20

Årshögsta, kr

46,90

Årslägsta, kr

27,10

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 31 DECEMBER 2016,
% av kapital och röster
Nils Henrik Investment AB

13,35

Handelsbanken Luxembourg

11,53

Revolutionary Investment Group I

10,44

Försäkringsbolaget Avanza Pension

6,71

Henrik Bergquist

5,35

Clearstream Banking S.A

4,18

Banque Öhman S.A.

3,79

Euroclear Bank

3,18

Handelsbanken Liv

2,64

Swedbank Försäkring AB

2,41

Catella Bank S.A.

2,21

Guntis Brands

2,08

Hans Fajerson

1,93

Övriga

2 724

442 195

62,1

SUMMA

501 – 1 000

699

598 614

15,9

Källa: Euroclear Sweden AB

1 001 – 5 000

723

1 750 149

16,5

5 001 – 10 000

105

808 515

2,4

10 001 – 15 000

43

541 025

1,0

15 001 – 20 000

16

290 210

0,4

20 001 –

77

31 418 705

1,8

SUMMA

4 387

35 849 413

100,00

1 – 500

1,0
1 118,5

Aktiekurs 31 dec 2016, kr

Nordnet Pensionsförsäkringar AB

Antal
aktieägare

MRG
SE0006963682

Källa: Euroclear Sweden AB
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Risker och riskhantering
Det finns en rad risker som påverkar eller skulle kunna påverka Mr Greens verksamhet,
resultat, finansiella ställning eller förtroende. Risker och riskhantering är därför en del av
den dagliga affärsverksamheten. Mr Green arbetar kontinuerligt i hela organisationen
med bedömning, utvärdering och hantering av de risker som koncernen utsätts
och kan komma att utsättas för. Vid riskbedömningen utvärderas sannolikheten för att en
risk ska inträffa och vilken påverkan effekten av risken skulle kunna få på koncernens
verksamhet, resultat, finansiella ställning eller förtroende.

ORGANISATIONEN FÖR RISKHANTERING
Mr Greens styrelse bär det yttersta ansvaret för koncernens riskhantering. Risker som förknippas med den
strategiska affärsplanen och större finansiella risker
liksom allvarliga förtroendefrågor bereds i koncern
ledningen och beslutas av styrelsen.
Koncernledningen rapporterar regelbundet finansiella och mer omfattande verksamhetsrelaterade risker
till styrelsen. Den operativa riskhanteringen styrs av
ett antal policyer som bland annat rör IT och informationssäkerhet, finans, motverkande av penningtvätt
samt anti-korruption liksom instruktioner som exem-

pelvis kris- och beredskapsplaner. Riskhantering och
riskkontroll är en viktig del i varje chefs ansvar och alla
händelser som kan skada koncernens förtroende eller
orsaka driftsstörningar bevakas och aktiviteter vidtas för
att minimera eller förebygga risken. Om det är möjligt
överlåts risken på försäkringar eller via avtal.
Vi har identifierat ett antal riskområden i vår
riskhanteringsprocess. Dessa, liksom hanteringen av
dem, redovisas nedan. Den finansiella riskhanteringen
beskrivs också i not 2. Den interna kontrollen beskrivs i
bolagsstyrningsrapporten på sidan 27.
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Bransch- och verksamhetsrelaterade risker
De verksamhetsrelaterade riskerna är en del av det dagliga
arbetet och regleras bland annat med policyer, riktlinjer och

instruktioner. Flera av riskerna följs regelbundet upp på styrelse
nivå och är, såsom till exempel risken för spelmissbruk, en del
av affärsstrategin.

Risk

Hantering

Negativa makroekonomiska faktorer

Negativa makroekonomiska faktorer kan komma
att påverka kundernas disponibla inkomster och
därmed nivån på deras spelande.

Genom att expandera till flera marknader minskar
beroendet av den ekonomiska utvecklingen i
enskilda länder.

Konkurrens

Konkurrensen är hög inom onlinespelmarknaden
och inträdeshindren låga. Konkurrenssituationen
kan komma att förändras framöver i takt med att
fler marknader lokalt regleras.

Mr Greens strategiska fokus är att öka kund
lojaliteten och antalet kunder genom att erbjuda
en förstklassig spelupplevelse i en trygg och
ansvarsfull miljö. Mr Greens varumärke är av stor
betydelse och prioriteras högt eftersom ett starkt
och konkurrenskraftigt varumärke attraherar nya
kunder och skapar starka relationer med befintliga
kunder.

IT-attacker

Attacker som leder till att driften av olika IT-system
påverkas eller intrång som leder till förlust av
kritiska data. Attackerna kan ha begränsad effekt
på verksamheten eller påverka möjligheten att bedriva verksamheten under kortare eller medellång
tid.

IT-säkerhet och beredskap för IT-attacker är ett
prioriterat område. Mr Green arbetar bland annat
med etablerade leverantörer inom området. Vi har
ett högt säkerhetstänkande internt och återkommande säkerhetsutbildningar.

Bristande hantering
av kunddata

Intrång som leder till förlust av känsliga kunddata
kan förorsaka enskilda kunder skada.

Mr Green har noggranna interna processer för att
säkerställa att persondata hanteras korrekt och att
det är ett litet antal personer som har tillgång till
uppgifterna.

Bristande regelefter
levnad och förlust av
spellicens

Bristande regelefterlevnad kan kortsiktigt innebära
böter och försämrat rykte. Långsiktigt kan det
innebära att företaget förlorar licenser vilket på
verkar möjligheten att bedriva verksamheten.

Regelefterlevnad är en grundförutsättning för
verksamheten och fordrar effektiva processer och
rutiner liksom relevanta kompetenser. Regelefterlevnad är ett prioriterat område som övervakas
och rapporteras på alla nivåer i verksamheten.
Läs mer om arbetet med regelefterlevnad på
sidorna 16-17.

Risk för
spelmissbruk

Spel och vadslagning är förknippat med risken att
en del spelare inte förmår hantera sitt spelande och
hamnar i spelmissbruk som kan få allvarliga sociala
följder för individen och dennes närstående.

Green Gaming är en del av Mr Greens affärs
strategi som syftar till att erbjuda underhållning
i en säker och pålitlig miljö.
Vi arbetar därför med konceptet Green Gaming
som bland annat innebär att tekniska lösningar
implementeras för att i tid upptäcka riskbeteenden, kundtjänst utbildas i spelmissbruksfrågor och
med förebyggande åtgärder så som limiter och
avkylningsperioder. Läs mer om konceptet Green
Gaming på sidorna 17-18.
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Risk

Hantering

Affiliates som inte
efterlever Mr Greens
regelverk

Mr Green samarbetar inte med affiliates som
rekryterar kunder från webbplatser med olämpligt
innehåll såsom pornografi, rasistiska budskap eller
illegalt innehåll. Trots det finns risken att kunder
rekryteras från webbplatser med innehåll som inte
överensstämmer med koncernens värderingar med
följden att förtroendet för Mr Green kan skadas.

Avtalen med affiliates innehåller klausuler som förbjuder dem att förmedla trafik från webbplatser
med innehåll som strider mot våra värderingar.
Skulle detta ändå ske betalar inte Mr Green för
den trafik som genererats från av oss otillåtna
webbplatser.
Läs mer om arbetet med affiliates på sidan 18.

Otillräcklig beredskap
för naturkatastrofer,
brand etc

Det finns risk för att serverhallar eller något av
kontoren eldhärjas, att internetförbindelserna till
Malta bryts eller omfattande strömavbrott vilket
kan påverka möjligheten att bedriva verksamheten
under kortare eller medellång sikt.

Mr Green har kris- och beredskapsplaner som
bland annat omfattar geografiskt skilda backupservrar, rutiner för återställning av webbplatser,
rutiner för brand och andra katastrofer och kriser.

Bedrägeriförsök

Mr Green kan bli utsatt för risker kopplat till
penningtvätt och bedrägerier då verksamheten
regelbundet hanterar finansiella deponeringar
och utbetalningar.

Alla finansiella transaktioner ska godkännas i
förväg på chefsnivå och utbetalningar kräver att
minst två anställda är involverade. Alla manuella
transaktioner på kundkonton övervakas av finansavdelningen. Vi har också en speciell avdelning
som arbetar med bedrägerifrågor.

Skattefrågor

Mr Green verkar i en bransch där allt fler länder
reglerar sina marknader lokalt vilket innebär att
licenssystem och lokala spelskatter införs. Risken
finns att skatterna sätts så högt att det påverkar
vår lönsamhet och långsiktiga förmåga att driva
verksamhet i enskilda länder.

Mr Green arbetar genom intresseorganisationer
för att driva frågan om en harmonisering av
spelskatter eftersom alltför höga spelskatter
riskerar att leda till en stor svart spelmarknad
utan myndighetsövervakning.

Bristande regelefter
Mr Green kan utsättas för penningtvättförsök
levnad kring penning vilket kan leda till såväl böter som skadat för
tvättfrågor
troende och indragna licenser.

Mr Green har anti-penningtvättprocesser på plats
vilka är i överensstämmelse med licenskraven.

Otillräckligt
varumärkesskydd

En av Mr Greens viktigaste tillgångar är varu
märket. Otillåtet användande av varumärket kan
leda till skadat förtroende liksom intäktsbortfall.

Mr Green har en varumärkesansvarig och en av
juristavdelningens huvuduppgifter är att skydda
koncernens immateriella rättigheter och domäner.

Otillräcklig förmåga
att följa med i den
tekniska utvecklingen

Det finns en risk att Mr Green inte förmår att hålla
samma takt som konkurrenterna vad gäller den
tekniska utvecklingen vilket kan påverka tillväxten.

Mr Greens tekniska utveckling är samlad i ett
bolag med starkt fokus på att vara en av de
ledande aktörerna i branschen.
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Finansiella risker
De finansiella riskerna omfattar främst finansierings-, transaktions- och valutarisker samt värderingsrisk. Koncernen erbjuder
ingen kredit till kunder varför kreditrisken bedöms vara låg.
Finansiella risker hanteras av koncernens finansfunktion enligt
de riktlinjer som styrelsen fastställt. Koncernens riskexponering

identifieras och det ekonomiska utfallet prognosticeras för att
minimera eventuella negativa finansiella effekter. Koncernens
finansfunktion arbetar nära de operativa enheterna i den
finansiella riskanalysen och uppföljningen. Den finansiella
riskhanteringen beskrivs i not 2.

Risk

Hantering

Finansierings- och
likviditetsrisk

För att finansiera till exempel större investeringar
eller expansion genom förvärv kan Mr Green
behöva införskaffa ytterligare finansiering.

Mr Green har hittills finansierat expansionen med
internt genererade medel. Vi gör fortlöpande
prognoser av kassaflöde, budget och prognoser för
att säkerställa bolagets finansiering och likviditet
på kort och lång sikt. Strategin är att koncernen
ska ha tillräckligt med likvida tillgångar för att
hantera sina finansiella åtaganden när dessa
förfaller.

Transaktions- och
valutarisker

Mr Green bedriver en internationell verksamhet
och är därför exponerad mot valutarisker. Den
främsta risken rör transaktioner i EUR. En annan
risk är omräkningsexponering, då resultat och eget
kapital påverkas av omräkning av de utländska
dotterbolagens resultat, skulder och tillgångar i
rapportvalutan SEK.

Mr Greens valutarisker är mindre på löpande
kassaflöden då enskilda kunders in- och utbetalningar i olika länder sker i samma valuta vilket
medför en naturlig valutasäkring.

Värderingsrisk

Koncernen har väsentliga immateriella anläggningstillgångar, huvudsakligen i form av varumärke
samt goodwill, vars värdering är viktig för koncernens totala tillgångsmassa.

En nedskrivningsprövning genomförs årligen eller
vid indikationer på händelser och/eller omständigheter som kan påverka värdet negativt. Se not
12 Immateriella anläggningstillgångar, not 2
Redovisningsprinciper och avsnittet Väsentliga
redovisningsbedömningar, uppskattningar och
antaganden.
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Ny, effektiv affärsstrategi
Spelbranschen är en spännande bransch med stark organisk tillväxt. Den årliga tillväxten
beräknas till cirka 6 procent fram till 2021. Samtidigt är det en bransch som är övervakad
och verkar under en rad regelverk. Regelverken kring till exempel penningtvätt, reklam och
licenserna är detaljerade och omfattande, vilket är bra eftersom de ger branschen sunda
och gemensamma regelverk.

Hittills har Mr Green
byggt sin verksamhet
utifrån licensen i Malta
samt lokala licenser
i Storbritannien och
Italien. Vi förväntar oss
att fler länder i Europa
kommer att reglera
sina marknader lokalt.
I till exempel Sverige
förväntar vi oss lokala
licenser under 2018.
Vi välkomnar denna utveckling eftersom det skapar
tydligare regler och transparens i branschen.
BOLAGSSTYRNING STRATEGISKT VIKTIGT
I Mr Green är bolagsstyrning en strategisk fråga. Väl
etablerade, effektiva strukturer för bolagsstyrning och
intern kontroll är av största vikt för oss. Inte bara för att
vi redan idag har omfattande regelverk att förhålla oss
till utan också för att vi förväntar oss att fler marknader regleras lokalt. Vi är därför övertygade om att vår
etablerade bolagsstyrningsstruktur är en konkurrensfördel.
Bolagsstyrningen i Mr Green förstärktes också under
2016 genom breddningen av styrelsen. Styrelsen har
inte bara tillförts ytterligare kompetens inom bolagsstyrning utan också viktig kunskap inom bland annat
internationalisering och förvärv.
HÅLLBARHETSFRÅGOR I FOKUS
Hållbarhet är en central fråga för styrelsen med Green
Gaming (ansvarsfullt spelande) som det mest väsentliga området. Under 2016 har vi lagt grunden för att
Mr Green ska ta positionen som ledande inom Green
Gaming. I år kommer styrelsen att noga följa upp hur
implementeringen av de nya verktygen går och vilka
effekter det nya Green Gaming-konceptet ger.
Under 2016 har vi som ett led i hållbarhetsarbetet
haft fokus på affiliates och hur vi arbetar med dem. I
Mr Greens avtal med affiliates finns en ”no-excuse”policy som inte tillåter annonsering på webbplatser
som inte tillåtits av Mr Green. Genom att konsekvent

tillämpa denna klausul har bolaget skickat ett tydligt
budskap till sina affiliates att otillbörlig annonsering
inte ger några intäkter. Styrelsen kommer att fortsätta
arbeta med den här frågan också under 2017.
NY EFFEKTIV AFFÄRSSTRATEGI 2016
Under året fastställde vi den nya affärsstrategin
Mr Green 2.0 som ger bolaget förutsättningar att växa
mer än den organiska tillväxten och förbättra lönsamheten. En av hörnstenarna i strategin är spelupp
levelsen. Spelbranschen kan inspireras av till exempel
e-handeln när det gäller att utveckla den digitala
kundkommunikationen för att därigenom förstärka
spelupplevelsen och öka kundlojaliteten. Här kommer
Mr Green att skapa en betydande konkurrensfördel.
Den nya teknikplattformen som lanserades fullt ut
2016 ger Mr Green möjligheter att snabbt integrera nya
produkter. Lanseringen av såväl sportboken som det
nya live kasinot visar på denna styrka. Det är glädjande
att se hur väl kunderna har tagit emot de nya produkt
erbjudandena. Tillväxten under andra halvåret 2016
visar att den nya affärsstrategin är effektiv.
Året fick en fin avslutning i och med noteringen på
Nasdaq Stockholms huvudlista. Projektet med noteringen höll tidplanen och VD Per Norman fick ringa i
börsklockan före årets slut, precis som vi lovat.
Mr Green har tagit flera, stora betydande strategiska
initiativ under 2016 och levererat en god försäljningstillväxt. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete som
våra erfarna ledningsgrupper bedrivit och till sin hjälp
har de en motiverad och driven organisation. Jag vill
framföra ett varmt tack till alla för goda insatser under
2016.
Under 2017 ska vi fortsätta att leverera på den nya
affärsstrategin. Mr Green har flera viktiga konkurrensfördelar som vi ska använda effektivt för att nå våra
tillväxt- och lönsamhetsmål. Det kommer att bli ett
spännande år med flera strategiska initiativ och ökat
fokus på lönsamhet.
Kent Sander
Ordförande
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Bolagsstyrning
Med bolagsstyrning avses hur rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan
bolagsorganen i enlighet med gällande lagar, regler och processer.
Bolagsstyrning handlar om systemen för beslutsfattande och om den struktur genom
vilken aktieägarna direkt eller indirekt styr bolaget.

Mr Green & Co AB är ett svenskt publikt aktiebolag
noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mr Green &
Co AB lämnar här sin bolagsstyrningsrapport avseende
2016.
EXTERNA REGELVERK
♣ Svensk aktiebolagslag
♣ Andra tillämpliga svenska och internationella lagar
och regler
♣ Nasdaq Stockholms emittentregelverk
♣ Svensk kod för bolagsstyrning
♣ Aktiemarknadsnämndens uttalanden
INTERNA REGELVERK
♣ Bolagsordning
♣ Styrelsens arbetsordning
♣ VD-instruktion
♣ Attestordning
♣ Koncernpolicyer
ANSVARSFÖRDELNING
Aktieägarna utövar sitt inflytande över Mr Green &
Co AB på årsstämman och på övriga bolagsstämmor.
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ.
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter ankommer på styrelsen
Aktieägare

Valberedning

Bolagsstämma

Externa revisorer

Ersättningsutskott

Styrelse

Revisionsutskott

Verkställande
direktör

Internrevisor

Operativa
verksamheten

och verkställande direktören i enlighet med svensk
aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, Nasdaq
Stockholms emittentregelverk, bolagsordningen och
styrelsens interna styrinstrument.
Mr Green & Co AB har sedan noteringen på Nasdaq
Stockholm följt Svensk kod för bolagsstyrning.
AKTIEÄGARE
Mr Green & Co AB noterades på Nasdaq Stockholms
huvudlista den 30 november 2016. Innan dess var
bolaget sedan den 28 juni 2013 noterat på AktieTorget.
Totala antalet aktier är 35 849 413. Bolaget hade vid
årets utgång 4 387 ägare. Största ägare var Nils Henrik
Investment AB 13,35 procent, Handelsbanken Luxembourg 11,53 procent samt Revolutionary Investment
Group I 10,44 procent av kapitalet och rösterna. Information till aktieägarna återfinns på Mr Green & Co AB:s
webbplats www.mrg.se.
BOLAGSORDNING
I bolagsordningen är bland annat fastslaget bolagets
verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur
kallelse ska ske till årsstämma samt ärendebehandling
under årsstämma. Bolagsordningen innehåller inga
begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en årsstämma. Nu gällande bolagsordning, som antogs av årsstämman den 23 april 2015,
återfinns på bolagets webbplats www.mrg.se.
ÅRSSTÄMMA
Det är på årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och
besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet. Årsstämman, som hålls inom sex månader efter
räkenskapsårets utgång, fattar beslut om fastställande
av resultatoch balansräkning, disponering av årets vinst
eller förlust och beslut om utdelning, ansvarsfrihet för
styrelse och verkställande direktör. Vidare väljs styrelse
och ledamöternas arvode fastställs. Därutöver väljs revisorer och årsstämman beslutar om deras arvode. Därtill
behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut
om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings
havare. Härutöver fattas det beslut om andra förslag

Y (27) Z

MR GREEN & CO ÅRSREDOVISNING 2016

från styrelsen och aktieägare. Samtliga aktieägare som
är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen och
som anmält deltagande i tid enligt bolagsordningens
bestämmelser därom har rätt att delta i stämman och
rösta för sitt innehav av aktier. Aktieägare får företrädas
av ett eller flera ombud.
ÅRSSTÄMMA 2016
Ordinarie årsstämma 2016 ägde rum den 21 april
2016. Vid årsstämman närvarade aktieägare personligen eller via ombud representerande 24,55 procent av
rösterna och kapitalet. Till stämmans ordförande valdes
Dimitrij Titov.
Årsstämman fattade beslut i enlighet med styrelsens
respektive valberedningens förslag om:
♣ Fastställande av balans- och resultaträkning.
♣ Att bolagets vinst skulle balanseras i ny räkning och
att därmed ingen utdelning skulle lämnas.
♣ Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
♣ Antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till sex.
♣ Årsstämman beslutade om omval av Henrik
Bergquist, Andrea Gisle Joosen, Kent Sander och
Tommy Trollborg samt nyval av Eva Lindqvist och
Danko Maras till styrelseledamöter. Kent Sander
valdes som styrelsens ordförande. Den tidigare
styrelseledamoten Mikael Pawlo avgick i samband
med årsstämman.
♣ Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens
ordförande med 700 000 kronor samt 300 000
kronor till respektive övrig ledamot. Arvode för utskottsarbete utgår för arbete i Revisionsutskottet med
100 000 kronor till ordföranden och 65 000 kronor
till annan ledamot och för Ersättningsutskottet med
50 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor
till annan ledamot. Vidare beslutade årsstämman att
utöver det fasta arvodet kan i förekommande fall ett
särskilt arvode om totalt maximalt 500 000 kronor
utgå till styrelseledamöterna för arbete med eventuell notering av bolagets aktier på reglerad marknad.
Det särskilda arvodet ska fördelas pro rata mellan
styrelseledamöterna i förhållande till nedlagd arbets
tid varvid ersättning ska utgå med 2 000 kronor per
timme och kan uppgå till sammanlagt maximalt
500 000 kronor, oavsett nedlagd tid.
♣ Arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
♣ Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
♣ Årsstämman beslutade att valberedningen inför
årsstämman 2017 ska bestå av Kent Sander, Dimitrij
Titov och Mikael Pawlo. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning
utsetts.

♣ Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
♣ Beslut om emission av teckningsoptioner och beslut
om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
till ledande befattningshavare med mera.
♣ Beslut om emission av teckningsoptioner och beslut
om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
till styrelseledamöter med mera.
Det fullständiga protokollet från årsstämman finns på
bolagets webbplats www.mrg.se.
ÅRSSTÄMMA 2017
Årsstämman i Mr Green & Co AB (publ) hålls den 24
april i Stockholm. För ytterligare information om årsstämman 2017 hänvisas till sidan 80, samt till bolagets
webbplats www.mrg.se.
VALBEREDNINGEN
Årsstämman beslutar om principerna för hur valberedningen ska utses. Enligt beslutet på årsstämman 2016
ska valberedningen bestå av styrelseordföranden Kent
Sander, Dimitrij Titov och Mikael Pawlo. Valberedningen har därefter inom sig utsett Dimitrij Titov till
ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen
av något skäl lämnar valberedningen före årsstämman
2017, ska valberednings ledamöter i samråd utse en
annan representant att ersätta sådan ledamot.
Valberedningens uppgift är att på aktieägarnas
uppdrag till årsstämman framlägga förslag till beslut.
Valberedningen ska i samband med detta även bland
annat uttala sig om de föreslagna styrelseledamöterna
är att anse som oberoende i förhållande till bolaget,
oberoende i förhållande till större ägare, har andra
väsentliga uppdrag samt om deras innehav av aktier
i Mr Green & Co. I valberedningens uppgift ingår
därutöver även att utvärdera styrelsens sammansättning
och arbete.
Valberedningens nuvarande sammansättning
tillkännagavs genom pressmeddelande samt på
Mr Green & Co:s webbplats den 22 april 2016.
I valberedningens uppgifter ingår att framlägga:
♣ förslag till stämmoordförande
♣ förslag till styrelse
♣ förslag till styrelseordförande
♣ förslag till revisor
♣ förslag till styrelsearvoden
♣ förslag till revisorsarvode
♣ förslag till principer rörande tillsättande av
kommande valberedning
Valberedningen i Mr Green & Co består för närvarande
av:
1. Dimitrij Titov (valberedningens ordförande, oberoende
i förhållande till bolaget).
2. Mikael Pawlo (ej oberoende i förhållande till bolaget)
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3. Kent Sander (styrelsens ordförande, oberoende i
förhållande till bolaget)
Samtliga har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut.
Ersättning har utgått från bolaget till valberedningens ordförande enligt räkning.
Aktieägare kan inkomma med förslag till valberedningen. Förslagen skickas via epost till:
valberedning@mrg.se
Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit
fyra protokollförda sammanträden. Valberedningen
har tillämpat punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) som mångfaldspolicy och strävar kontinuerligt till att uppfylla Kodens krav på mångsidighet,
bredd och könsfördelning i styrelsen.
Valberedningens fullständiga förslag och motiveringar
inför årsstämman 2017 kommer att presenteras på
bolagets webbplats www.mrg.se i god tid innan årsstämman äger rum.
STYRELSEN OCH DESS ARBETE
Styrelsen främsta uppgift är att tillvarata bolagets och
aktieägarnas intressen, utse VD samt ansvara för att
bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och
Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen svarar även för
att koncernen har en lämplig struktur så att styrelsen
på bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över de i koncernen ingående dotterbolagen samt att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande
sätt. Minst en gång per år ska styrelsen, utan närvaro av
bolagsledningen, träffa bolagets revisor, samt fortlöpande
och minst en gång per år utvärdera verkställande direktörens arbete.
Styrelsen har antagit en arbetsordning som inne
håller regler och riktlinjer för sitt eget arbetet, samt
för styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott.
Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas
vid ordinarie styrelsemöten och styrelseordförandens
åligganden. Styrelsen fastställer även en instruktion för
den verkställande direktören.
Vidare har styrelsen utfärdat och fastställt Attestordning samt policyer för Uppförandekod (Code of Conduct), Kommunikation(Communication Policy), Finans
(Finance Policy), HR (HR Policy), Insider (Insider
Policy), Internkontroll (Corporate Governance Policy),
IT (IT Policy), Informationssäkerhet (Information
Security Policy), Inköp (Purchasing Policy), Hållbarhet
(Sustainability Policy), Anti-korruption (Anti-bribery
& Corruption Policy), Regelefterlevnad (Compliance
Policy) samt policy för Visselblåsare (Public Interest
Disclosure “Whistleblower” Policy).
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av minst
tre och högst tio ledamöter samt högst tio suppleanter.
På årsstämman den 21 april 2016 fastställdes att styrelsen ska ha sex stämmovalda ledamöter utan supplean-

ter. På årsstämman den 21 april 2016 fram till tiden för
nästa ordinarie årsstämma som äger rum den 24 april
2017, omvaldes styrelseledamöterna Henrik Bergquist,
Andrea Gisle Joosen, Kent Sander och T
 ommy Trollborg
medan styrelseledamöterna Eva Lindqvist och Danko
Maras nyvaldes. Kent Sander valdes till ny ordförande.
Mikael Pawlo avböjde omval. Verkställande direktören
ingår inte i styrelsen.
Styrelsen presenteras på sidorna 34-35.
Koncernens VD deltar som föredragande i samtliga
styrelsemöten. Koncernens finansdirektör deltar som
föredragande och chefsjuristen deltar som sekreterare.
Andra tjänstemän i koncernen kan delta i styrelsens
sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor.
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten
av styrelsens stämmovalda ledamöter vara oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst
två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare. Av styrelsens ledamöter är
fem oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och fyra är oberoende till bolagets större ägare.
Samtliga ledamöter och samtliga ordinarie medlemmar i koncernens ledningsgrupp har genomgått
Nasdaq Stockholms utbildning i börsregler.
STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under 2016 hållit tjugo protokollerade
möten, varav åtta per telefon och tre per capsulam.
Styrelsen har under året ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska, finansiella frågor samt frågor kring
notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms
huvudlista, internkontroll och större investerings
ärenden.
Ledamöternas närvaro vid styrelsemötena
Kent Sander

ordförande
(från årsstämman 21 april 2016)
(ledamot från extra bolagsstämma
26 januari 2016)

18/19

Tommy Trollborg ledamot
(ordförande till årsstämman
21 april 2016)

20/20

Henrik Bergquist ledamot

20/20

Andrea Gisle
Joosen

ledamot

20/20

Eva Lindqvist

ledamot
(från årsstämman 21 april 2016)

13/13

Danko Maras

ledamot
(från årsstämman 21 april 2016)

11/13

Mikael Pawlo

ledamot
(till och med årsstämman 21 april
2016)
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STYRELSENS ARBETE
Styrelsens arbete följer arbetsordningen och styrelsen
erhåller information från ledningen i form av verksamhetsrapporter i enlighet med VD-instruktionen.
Bolagets revisorer rapporterar sina iakttagelser från
granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets
interna rutiner och kontroll till styrelsen.
INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING
Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö
och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till verkställande direktören. För
extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer
att korrekt information distribueras till marknaden.
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Svensk kod
för bolagsstyrning. Bolagets process för intern kontroll
grundar sig på det ramverk, COSO, som tagits fram av
The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission. Processen har utformats för att
säkerställa en adekvat riskhantering inklusive tillförlitlig
finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga
lagar och regler samt andra krav som ska tillämpas av
bolag noterade på Nasdaq Stockholm samt är moderbolag i en konsoliderad situation. Detta arbete involverar styrelsen, koncernledningen och övrig personal.
Vid riskbedömning utvärderas sannolikheten för att
en risk ska inträffa och konsekvenserna av att en sådan
risk resulterar i en reell händelse samt hur snabbt en
eventuell risk skulle kunna bli verklighet. Såväl lokal
som central finansiell rapportering följs upp och
utvärderas utifrån påverkan och storlek samt justeras
beroende på väsentlighet. Riskhanteringen i Mr Green
är indelad i de tre underkategorierna riskbedömning,
interna kontrollkrav, samt självutvärdering och rapportering. Bolagets principer för bedömning av risker och
riskhantering, betydande finansiella riskexponeringar
och de åtgärder som koncernledningen har vidtagit
eller avser att vidta för att begränsa, övervaka eller kontrollera sådana exponeringar diskuteras löpande mellan
revisionsutskottet, de externa revisorerna och koncernledningen. Revisionsutskottet presenterar löpande sitt
arbete och sina iakttagelser till styrelsen, innefattande
utskottets övervakning av bolagets operationella, legala,
regulatoriska, politiska och finansiella risker. Styrelsen
behandlar varje år, i samband med behandlingen av
årsbokslutet respektive delårsrapporten för perioden
1 januari – 30 september, frågor som presenterats av
revisionsutskottet. Bolagets VD ska se till att styrelsens
ledamöter löpande tillställs den information de behöver för att följa bolagets och koncernens ekonomiska
situation vilket bland annat innefattar att VD skriftligen
varje månad tillställer styrelsen en resultatrapport med
kommentarer avseende bolagets finansiella utveckling
i förhållande till den senast fastställda budgeten eller
prognosen.

EFFEKTIV KONTROLLMILJÖ

Riskrapportering

Riskbedömning

Kontinuerlig
förbättring
Övervakning
inklusive uppföljning
och utvärdering

Åtgärder för att
minska identifierade
risker

Krav och
hantering av
risker

Skatte- och finansiella risker granskas regelbundet i
förebyggande syfte och väsentliga bedömda skattemässiga, juridiska och finansiella risker redovisas i koncernredovisningen.
REVISIONSUTSKOTTET
Revisionsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter
som årligen utses av styrelsen. En av ledamöterna ska
vara ordförande i utskottet. Styrelsens revisionsutskott
bestod från och med årsstämman 2016 av ledamöterna
Eva Lindqvist (ordförande) samt Danko Maras och
Tommy Trollborg. Majoriteten av utskottets ledamöter
ska vara oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen och minst en av dessa ska även vara
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Minst en ledamot ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens. Av revisionsutskottets
tre ledamöter är alla tre oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen och två är oberoende i
förhållande till bolagets större aktieägare. Revisionsutskottets arbete regleras av en särskild instruktion
som antagits av styrelsen som en del av dess arbetsordning. Revisionsutskottet ansvarar för att kvalitetssäkra
bolagets interna och externa kontroll och styrning när
det gäller finansiell rapportering, riskhantering och
riskkontroll, regelefterlevnad, övrig intern styrning och
kontroll samt frågor som styrelsen särskilt beslutar om
under pågående verksamhetsår. Revisionsutskottet ska
i korthet, utan att det påverkar styrelsens ansvar och
uppgifter i övrigt, fortlöpande träffa bolagets revisorer
för att informera sig om revisionens inriktning och
omfattning.
Utskottet har tagit del av information från och fört
dialog med företagsledningen för att informera sig om
bolagets risker. Vidare har löpande kontakter tagits
med bolagets revisor.
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Utskottet ska utvärdera revisionsinsatsen och lämna
underlag till valberedningen och om så efterfrågas ta
fram förslag till revisor.
Revisionsutskottet ska ha protokollförda möten
minst fyra gånger per år. I år har sex möten genomförts
inklusive ett platsbesök på Malta där verksamheten i
det huvudsakliga innehavet Mr Green Ltd har gåtts
igenom. Revisionsutskottet ska informera styrelsen om
vad som behandlats i utskottet. Till mötena i revisionsutskottet kallas utöver utskottets ledamöter även finansdirektören samt då så erfordras, extern revisor, VD eller
andra tjänstemän i koncernen.
ERSÄTTNINGSUTSKOTTET
Antalet ledamöter i ersättningsutskottet ska bestå av
minst två ledamöter som årligen utses av styrelsen.
Styrelsens ordförande ska vara ordförande i ersättningsutskottet. Styrelsens ersättningsutskott består av
ledamöterna Kent Sander (ordförande) samt Andrea
Gisle Joosen och Tommy Trollborg. Utskottets leda
möter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen. Av ersättningsutskottets tre ledamöter
är alla tre oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen. Ersättningsutskottets arbete regleras
av en särskild instruktion som antagits av styrelsen som
en del av dess arbetsordning. Ersättningsutskottets
huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i

frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra
anställningsvillkor för koncernledningen, följa och
utvärdera pågående och under året avslutade program
för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa
och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman
fattat beslut om samt om gällande ersättningsstrukturer
och ersättningsnivåer i koncernen. Ersättningsutskottet
ska sammanträda minst två gånger per räkenskapsår.
Utskottet har under 2016 haft två möten.
VERKSTÄLLANDE LEDNING
Koncernens verkställande ledning består av verkställande
direktören (VD), finansdirektör (CFO), chefsjurist,
IR-chef, kommunikationschef samt de verkställande
direktörerna i de operativa dotterbolagen Mr Green
Ltd och Mr Green & Co Technology AB. Information
om koncernens verkställande ledning finns på sidorna
36-37 i denna årsredovisning samt på bolagets webbplats www.mrg.se.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Verkställande direktören utses av styrelsen och leder
verksamheten i enlighet med de instruktioner som
styrelsen antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt
aktiebolagslagen. Detta exkluderar beslutsfattande i
frågor kring operativ speldrift. Verkställande direktören
leder moderbolagets arbete och fattar beslut i samråd
med övriga i ledningen. Verkställande direktören är
också ansvarig för att bolagets strategier för hållbart
företagande omsätts i verksamheten. Bolagets verksamhet består av att förvalta och administrera dess investeringar och att utvärdera potentiella nyförvärv eller
avyttringar av verksamhet. Koncernens spelverksamhet
bedrivs på Malta, genom det helägda dotterbolaget
Mr Green Ltd, med en egen styrelse och under en
operativ ledningsgrupp, som hanterar operationella
beslut i Mr Greens spelverksamhet inklusive frågor
rörande hållbart företagande. För verkställande direktören i Mr Green Ltd har upprättats VD-instruktion
vilken är i linje med moderbolagets VD-instruktion.
ERSÄTTNINGAR
Styrelsens arvode samt riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare beslutas av årsstämman. Det
inom styrelsen utsedda ersättningsutskottet ska bereda
riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i
sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga
ersättningar till verkställande direktören. Verkställande
direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar
till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare
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avses de personer som tillsammans med verkställande
direktören utgör koncernledningen.
Grundläggande ersättningsnivåer ska vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, eventuell
rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål,
övriga förmåner, pension samt finansiella instrument
i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan
fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt
50 procent av fast lön. Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från
bolagets sida ska inte överstiga sex månader. Under
uppsägningstiden om maximalt sex månader utgår
full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktieoch aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas
av bolagsstämman. I enskilda fall och om särskilda
skäl föreligger kan styrelsen avvika från ovan nämnda
riktlinjer.
Utöver den kontanta rörliga ersättningen på upp till
50 procent av grundlönen, som kan utgå om vissa mål
uppfylls, har bolagets VD, Per Norman, rätt till
1 000 000 kronor till följd av att Bolagets aktier godkänts för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.
Styrelsen har gjort bedömningen att denna ersättning
utgör en avvikelse från riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare, vilken dock är motiverad då
särskilda skäl föreligger. Bolagets CFO, Simon Falk, har
till följd av att bolagets aktier godkänts för upptagande
till handel på Nasdaq Stockholm rätt till en kontant

ersättning på 500 000 kronor, utöver den kontanta
rörliga ersättningen på 100 000 kronor som han har
rätt till under förutsättning att vissa mål uppfylls. I
enlighet med beslut på årsstämman 2016 har styrelseordföranden Kent Sander tillerkänts 310 000 kronor,
Eva Lindqvist 75 000 kronor och Danko Maras 75 000
kronor för arbetet med att bolagets aktier godkänts för
upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.
Mr Green har implementerat två optionsprogram
till förmån för ledande befattningshavare och ett
optionsprogram till förmån för styrelseledamöter.
Enligt respektive stämmobeslut avseende dessa program emitterades teckningsoptioner vederlagsfritt till
bolagets dotterbolag Mr Green & Co Optionsbärare
AB, med rätt för dotterbolaget att överlåta tecknings
optionerna till vissa ledande befattningshavare
respektive styrelseledamöter. Varje teckningsoption
ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Värdering av
teckningsoptionerna är gjord till marknadspris och är
utförd av en extern part i Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Det första optionsprogrammet till förmån
för ledande befattningshavare inom bolaget och dess
dotterbolag beslutades på extra bolagsstämma den 19
mars 2014 och avsåg högst 1 400 000 teckningsoptioner. Teckningskursen fastställdes till 68 kronor och
teckning av aktier kan ske under tiden från och med
den 20 mars 2017 till och med den 20 april 2017.
Sammanlagt har 1 110 000 av dessa teckningsoptioner
förvärvats av ledande befattningshavare. Det andra
optionsprogrammet till förmån för ledande befattningshavare inom bolaget och dess svenska och
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maltesiska dotterbolag beslutades på årsstämman den
21 april 2016 och avsåg högst 1 020 000 tecknings
optioner med en teckningskurs som fastställts till 45
kronor. Teckning av aktier i enlighet med villkoren
för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och
med den 22 april 2019 till och med den 22 maj 2019.
Sammanlagt har 860 000 av dessa teckningsoptioner
förvärvats av ledande befattningshavare.
Optionsprogrammet till förmån för de vid årsstämman 2016 valda styrelseledamöterna, beslutades,
efter förslag från aktieägare representerande cirka 35
procent av aktierna och rösterna i bolaget, på årsstämman den 21 april 2016 och avsåg högst 360 000 teckningsoptioner. Teckningskursen har fastställts till
45 kronor. Teckning av aktier kan ske under tiden från
och med den 22 april 2019 till och med den 22 maj
2019. Sammanlagt har 320 000 av dessa tecknings
optioner förvärvats av styrelseledamöter.
Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo medför
det en total utspädningseffekt motsvarande cirka 7,20
procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
I samband med överlåtelsen av teckningsoptioner har
respektive optionsinnehavare ingått optionsavtal med
bolaget vilka innehåller standardvillkor för denna typ
av avtal, däribland bestämmelser om återköpsrätt och
förköpsrätt.

INTERNREVISION
Gruppen har under verksamhetsåret inte haft en
separat internrevisionsfunktion. Finansdirektören och
revisionsutskottet har ägnat särskild uppmärksamhet åt
dessa frågor. Styrelsen utvärderar varje år behovet av en
särskild granskningsfunktion (internrevision) i bolaget.
KPMG har anlitats för att utföra viss internrevision i
bolaget med fokus på intäkter, försäljningskostnader,
bedrägerier samt kundsupport, vilken förväntas inledas
under februari 2017. Bolaget har gjort bedömningen
att någon särskild internrevisionsfunktion i bolaget,
utöver den granskning som ska genomföras av KPMG,
i nuläget inte är motiverad då befintliga kontrollsystem
inom koncernen har bedömts säkerställa behovet av
erforderlig kontroll och uppföljning.
INVESTERARRELATIONER
Bolagets verkställande direktör ansvarar för kontakterna
med aktieägarna. IR-chefen Frida Adrian ansvarar för
det löpande IR-arbetet. Mr Green & Co informerar
aktieägarna via årsredovisningen, bokslutskommunikén, kvartalsrapporterna och pressmeddelanden samt
bolagets webbplats. Dessutom har bolaget deltagit i ett
antal publika investerarträffar och andra IR-aktiviteter.

REVISION
Revisor utses av årsstämman för att granska dels
bolagets årsredovisning och bokföring, dels styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns
rapportering till ägarna sker på årsstämman genom
revisionsberättelsen.
Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB är revisor och representeras av den auktoriserade
revisorn Bo Åsell som huvudansvarig revisor. Han har
drygt 30 års erfarenhet i revisionsbranschen och arbetar idag främst med bolag noterade på marknadsplatser
i Sverige, kommunala och landstingsägda bolag samt
större ägarledda bolag. Bo Åsell arbetade även under
15 år inom branschorganisationen FAR med särskilt ansvar för SME-marknaden (små och medelstora företag).
Granskning av årsbokslut görs under januari-februari.
Granskning av årsredovisning sker under februari-mars.
I samband med bolagets delårsrapporter för tredje
kvartalet genomförs även översiktliga granskningar.
Dessutom sker även löpande under året en revision
av interna rutiner och kontrollsystem, vilket rapporteras till koncernens verkställande direktör, finansdirektör, revisionsutskott och styrelse.
Mr Green & Co har anlitat KPMG gällande skatte
frågor.
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Styrelse

KENT SANDER, F. 1953

HENRIK BERGQUIST, F. 1973

ANDREA GISLE JOOSEN, F. 1964

Styrelseordförande, ordförande för
ersättningsutskottet. Invald: 2016

Styrelseledamot. Invald: 2013

Styrelseledamot, ledamot av ersättningsutskottet. Invald: 2015

Relevant bakgrund: Civilekonom
i nationalekonomi och företags
ekonomi från Stockholms universitet. Kent Sander har erfarenhet från ledande befattningar
i internationella telekom- och
högteknologiska IT-företag. Han
har bland annat varit Executive Vice
President Sales på Ericsson och
VD för TruePosition Inc. Han har
vidare haft befattningar som senior
partner på Brainheart Capital samt
Advisory Board representant för
Samsung Electronics Ltd.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelse
ordförande i OnePhone Holding
AB, Tobii AB och Triboron
International AB. Styrelseledamot
i Edgeware AB (publ), Expander
Business Consulting AB och BT
Onephone Ltd.

Relevant bakgrund: Kandidatexamen
i elektronik och en kandidatexamen i grafisk teknik från Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH) i
Stockholm. Henrik Bergquist har
arbetat på Ericsson inom avdelningen
för Tillämpad internetforskning
samt varit produktägare inom
Internetrelaterade produkter. Han
har vidare varit med och grundat
flera digitala företag, däribland
Betsson, där han bland annat var
produktchef. Han är också en av
Mr Greens tre grundare, och var
under en period även produktchef
på Mr Green.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelse
ledamot i Nils-Henrik Investment
AB.
Aktieinnehav: 6 704 894 aktier.

Aktieinnehav: 200 000 tecknings
optioner.

Relevant bakgrund: Civilekonomexamen (MSc) i internationella
affärer från Handelshögskolan i
Köpenhamn (CBS). Andrea
Gisle Joosen har erfarenhet från
konsumentbranschen och medieindustrin. Hon var tidigare nordisk
VD på bland annat Boxer TVAccess, Panasonic Nordic och 20th
Century Fox Home Entertainment
och har haft ledande positioner
på Mars, Procter & Gamble och
Johnson & Johnson.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelse
ordförande i Teknikmagasinet
Nordic Group Holding AB (med
dotterbolag och Teknikintressenter
i Norden AB). Styrelseledamot i
BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ),
BillerudKorsnäs Venture AB,
Dixons Carphone Plc,
ICA Gruppen Aktiebolag och James
Hardie Plc.
Aktieinnehav: 9 500 aktier och
40 000 teckningsoptioner.
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EVA LINDQVIST, F. 1958

DANKO MARAS, F. 1963

TOMMY TROLLBORG, F. 1939

Styrelseledamot, ordförande för
revisionsutskottet. Invald: 2016

Styrelseledamot, ledamot av
revisionsutskottet. Invald: 2016

Styrelseledamot, ledamot av ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Invald: 2012

Relevant bakgrund: MBA från
Melbournes universitet och en
MSc från Linköpings universitet
i tillämpad fysik. Eva Lindqvist har
haft flera ledande positioner, bland
annat som Senior Vice President
och styrelsemedlem för bolag i
Telia- och Ericssonkoncernen. Hon
har även internationell erfarenhet
inom bland annat strategi och
marknadsutveckling, sales samt
product management.

Relevant bakgrund: Civilekonomexamen från Uppsala universitet
med fördjupning i redovisning och
revision. Danko Maras är CFO och
fram till 15 februari 2017 tf VD på
Cloetta AB. Han har även haft
flera ledande positioner inom
Unilever Nordic och har arbetat
inom Unilever i såväl USA som
Holland och Schweiz.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelse
ledamot i Alimak Group AB (publ),
Assa Abloy AB, Com Hem Holding
AB, SWECO AB (publ), Kährs
Holding AB (publ), Bodycote plc
och Caverion Oy.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelse
ledamot i flera dotterbolag till
Cloetta AB.
Aktieinnehav: 10 000 aktier och
40 000 teckningsoptioner.

Relevant bakgrund: Civilekonom
examen i företagsekonomi och
nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Tommy
Trollborg har varit verksam som
auktoriserad revisor i Wahlbergs
Revisionsbyrå i Stockholm som
VD och huvuddelägare fram till
1989 och därefter arbetat i flera
nationella och internationella
styrelser, och genom sitt konsultbolag Magnolia Consulting Sàrl
varit konsult inom finansområdet
vid fusioner, bolagsförvärv samt
lednings- och styrelsefrågor.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelse
ordförande i Åkers Krutbruk
Protection Aktiebolag, Brobyholm Fastighets AB och Provinsor
Fastigheter AB. Styrelseledamot i
Actant AG, Schweiz, Iterata AB och
Stiftelsen Promobilia.

Aktieinnehav: 2 300 aktier och
40 000 teckningsoptioner.

Aktieinnehav: 792 090 aktier.
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Koncernledning
PER NORMAN, F. 1964

VD
Relevant bakgrund: Civilingenjörsexamen i maskinteknik från Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och en MBA från Uppsala
universitet. Per Norman har en bakgrund som managementkonsult och
har innehaft flera ledande befattningar, bland annat som vice VD och CTO
i Modern Times Group (MTG), VD i SES Sirius, VD i Boxer TV-Access och
vice koncernchef i Teracom.
Aktieinnehav: 370 000 aktier och 500 000 teckningsoptioner.

SIMON FALK, F. 1972

CFO
Relevant bakgrund: Magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet.
Simon Falk har tidigare varit CFO på Kronans Apotek. Dessförinnan har
han en bakgrund inom telekombranschen där han varit CFO både för
Bredbandsbolaget och för flera bolag inom Tele2-koncernen.
Aktieinnehav: 83 000 aktier och 120 000 teckningsoptioner.

JAN TJERNELL, F. 1963

Chefsjurist
Relevant bakgrund: Juristexamen från Stockholms universitet. Jan Tjernell
har internationell erfarenhet som bolagsjurist, framförallt inom telekombranschen. Han var bland annat chefsjurist på Tele2 under elva år samt
chefsjurist på Digicel i sex år.
Aktieinnehav: 13 000 aktier och 80 000 teckningsoptioner.

FRIDA ADRIAN, F. 1977

IR-chef
Relevant bakgrund: Magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet
och har även studerat media på City University i London. Frida Adrian
arbetade närmare nio år på Investor med finans, kommunikation och
investerarrelationer. Hon har även erfarenhet från Svensk Exportkredit
och har varit ansvarig för investerarrelationer på Länsförsäkringar Bank.
Aktieinnehav: 3 130 aktier och 80 000 teckningsoptioner.
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JESPER KÄRRBRINK, F. 1964

VD för Mr Green Ltd
Relevant bakgrund: Ekonomistudier på Örebro universitet. Jesper Kärrbrink
har erfarenhet som VD från bolag inom media, spel och e-handel, bland
annat för VD för Svenska Spel, Eniro, Östersunds-Posten, Metro International, Bonniers Veckotidningar samt för online och e-handelsföretag som
Bonnier Interactive och Euroflorist.
Aktieinnehav:19 378 aktier och 250 000 teckningsoptioner.

STEFAN GUSTAFSSON, F. 1965

tf VD för Mr Green & Co Technology AB
Relevant bakgrund: Stefan Gustafsson har lång erfarenhet av ledande
positioner inom IT, bland annat som CIO på Elon Group och Boxer
TV-Access, och som teknikchef och IT- och säkerhetsansvarig på Com Hem.
Aktieinnehav: –

ÅSE LINDSKOG, F. 1962

Kommunikationschef
Relevant bakgrund: Utbildad vid Journalisthögskolan samt studier vid
Handelshögskolan i Stockholm. Åse Lindskog har tidigare varit IR-chef
samt presschef på Ericsson, analytiker på Swedbank Robur, general
sekreterare på Sveriges Finansanalytikers Förening, ämnessakkunnig på
Näringsdepartementet samt reporter för DI och Veckans affärer.
Aktieinnehav: –

Tidigare VD för Mr Green & Co Technology AB, Niklas
Enhörning, lämnade sin position i december 2016.
Samtliga aktieinnehav visas inklusive innehav via
bolag och andra närstående.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Mr Green & Co AB (publ),
organisationsnummer 556883-1449, avger härmed sin årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2016.

Årets resultat och finansiella ställning för koncernen
och moderbolaget redovisas i förvaltningsberättelsen
och i efterföljande resultaträkningar, rapport över totalresultat, balansräkningar, redovisningar av förändringar
i eget kapital samt kassaflödesanalyser, med tillhörande
noter och kommentarer.
Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar kommer att presenteras för godkännande av
årsstämman den 24 april 2017.
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Mr Green är ett ledande europeiskt onlinespelbolag
som erbjuder avkoppling, underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en trygg och ansvarsfull miljö.
Koncernen vänder sig till personer över 18 år som vill
spela om pengar för pengar. Mr Green är verksamt i 13
länder och växer snabbt på flera av dessa marknader.
Mr Green har en stark ställning i Europa, framförallt
i Norden och Österrike. Mr Green har spellicenser i
Malta, Italien och Storbritannien.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2016

Samtidigt ökar den operationella effektiviteten, vilket
ger möjlighet till ökade skalfördelar vid integration av
nya spelplattformar, geografier, produktområden och
domäner för nya och befintliga varumärken liksom
datadriven marknadsföring.
Med den nya teknikplattformen har Mr Green fått
ökad kontroll och operationell flexibilitet liksom minskat beroende av externa parter. Teknikplattformen
är också utvecklad för att underlätta anpassningar
till krav på lokalt reglerade marknader. Med den nya
teknikplattformen på plats våren 2016 startade arbetet
med att utveckla den nya affärsstrategin Mr Green 2.0.
Mr Green 2.0 vilar på fem hörnstenar: varumärke,
spelupplevelsen, produktutbudet, geografisk expansion
samt att vara den ledande aktören inom hållbarhet och
Green Gaming (ansvarsfullt spelande).
Utökat produktutbud

I juni 2016 breddade Mr Green sitt produkterbjudande
till att även innefatta sportbok och i september 2016
lanserades en ny live kasinovertikal med en exklusiv
och unik kasinomiljö.

Notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Mr Green & Co AB (publ) noterades på Nasdaq
Stockholms huvudlista den 30 november 2016. Innan
dess var aktien sedan den 28 juni 2013 noterad på
AktieTorget, Stockholm. Styrelsen och ledningen anser
att en notering på Nasdaq Stockholm är ett logiskt
och viktigt steg i Mr Greens utveckling och fortsatta
implementering av den nya affärsstrategin. En notering
på Nasdaq Stockholm kan attrahera en bredare grupp
investerare och ger även Mr Green bättre tillgång till de
svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket
bedöms främja den fortsatta tillväxten och utvecklingen. Styrelsen och ledningen anser även att en notering
av aktierna på Nasdaq Stockholm blir en kvalitetsstämpel som kan ha positiv effekt på relationen till kunder,
leverantörer och samarbetsparters.
Affärsstrategin Mr Green 2.0

Våren 2016 var Mr Greens nya teknikplattform på plats
vilket innebär stora förbättringar såsom responsivitet
och möjligheter att personifiera spelupplevelsen.

Ny verkställande direktör för Mr Green Ltd och
Mr Green & Co Technology AB

Jesper Kärrbrink utsågs till verkställande direktör för
Mr Green Ltd på Malta och tillträdde i april 2016.
Jesper Kärrbrink har en bakgrund i media och har
bland annat varit verkställande direktör för Svenska
Spel och Euroflorist.
I december 2016 tillträdde Stefan Gustafsson som tf
verkställande direktör för Mr Green & Co Technology
AB. Stefan Gustafsson har lång erfarenhet av ledande
positioner inom IT, bland annat som CIO på Elon
Group, Boxer och Com Hem.
Hållbarhetsredovisning

Under 2016 tog Mr Green initiativet till ett än mer
strukturerat hållbarhetsarbete och har inom ramen för
detta upprättat vår första hållbarhetsredovisning i enlig
het med Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer
för hållbarhetsrapportering. Hållbarhetsredovisningens
omfattning framgår av GRI-index på sidorna 75-76.
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Ansvarsfull marknadsföring

Under 2016 har Mr Green som ett led i hållbarhets
arbetet haft fokus på affiliates och hur arbetet med
dem sker. I Mr Greens avtal med affiliates finns en
”no-excuse”-klausul som inte tillåter annonsering på
webbplatser som inte tillåtits av Mr Green. Genom
att konsekvent tillämpa denna klausul har ett tydligt
budskap skickats till affiliates att otillbörlig annonsering
inte ger några intäkter.
Branschutmärkelser

Mr Green fick under 2016 motta ett antal utmärkelser;
IGA Mobile Operator of the Year 2016, Slots Operator
of the Year och Affiliate Program of the Year av
eGaming Review Magazine, samt Innovative App of the
Year och Casino App of the Year på The International
Gaming App Awards.
FINANSIELL ÖVERSIKT
INTÄKTER

Totala intäkter ökade med 16,6 procent till 924,5
(792,6) miljoner kronor under helåret 2016. Tillväxten
under andra halvåret var 22,9 procent och intäkterna
uppgick till 494,8 (402,6) miljoner kronor. Tillväxten
tog fart efter lanseringen av den nya teknikplattformen
under andra kvartalet 2016 samt den förbättrade
kundkommunikationen. Mr Greens utökade produkt
erbjudande, med bland annat sportboken och nytt live
kasino, är attraktivt och har stärkt marknadspositionen
i större delen av Europa. Tillväxten i antal kunder och
kunddeponeringarna var rekordhöga under andra
halvåret 2016.
Intäkter från mobila enheter ökade med 71,2 procent till 392,8 (229,4) miljoner kronor drivet av den
nya responsiva spelsajten och de prisbelönta apparna
som lanserades i slutet av 2015.
I lokala valutor var ökningen 17,7 procent. Koncernen har påverkats negativt framförallt av svagare
brittiska och norska valutor vilket delvis kompenserats
av kronans försvagning mot euron.
KOSTNADER

Kostnad för sålda tjänster ökade med 53,9 procent
till 306,7 (199,2) miljoner kronor. Ökningen hänför
sig huvudsakligen till kostnader som relaterar till den
starka tillväxten samt ökade lokala spelskatter till följd
av god intäktsökning på lokalt reglerade marknader.
Kostnad för sålda tjänster har också påverkats av implementeringen och utvecklingen av sportboken och nytt
live kasino. Spelskatter uppgick till 132,8 (65,3) miljoner kronor eller 14,4 (8,2) procent av intäkterna. Den
främsta anledningen till att spelskatterna ökat är den
reservering som görs löpande för spelskatt i Österrike
sedan tredje kvartalet 2015 och som belastar resultatet
för 2016 med 93,9 (36,1) miljoner kronor.

Marknadsföringskostnader ökade med 17,2 procent till
336,4 (287,2) miljoner kronor. Under första delen av
året var marknadsföringsaktiviteter återhållna i avvaktan på att den nya teknikplattformen skulle lanseras.
Efter lanseringen av den nya teknikplattformen och
sportbok under andra kvartalet har marknadsförings
aktiviteterna ökat till följd av det förbättrade produkt
utbudet. Som andel av intäkterna har marknadsföringskostnaderna minskat sedan andra kvartalet 2016.
Personalkostnader ökade med 31,1 procent till 130,8
(99,7) miljoner kronor. Ökningen beror på att bolaget
rekryterat för att stärka kompetensen och hantera den
expanderande verksamheten.
Övriga rörelsekostnader minskade med 2,5 procent
till 115,8 (118,8) miljoner kronor. Minskningen beror
främst på lägre konsultkostnader jämfört med 2015.
Aktiverade utgifter för utveckling av teknikplattformen ökade med 15,3 procent till 56,5 (49,0) miljoner
kronor till följd av utvecklingen av den nya teknikplattformen och det breddade produktutbudet.
EBITDA

EBITDA före poster av engångskaraktär uppgick till
91,4 (136,8) miljoner kronor vilket motsvarar en
EBITDA-marginal före poster av engångskaraktär om
9,9 (17,3) procent. EBITDA före poster av engångs
karaktär har huvudsakligen påverkats av ökade kostnader som relaterar till den starka tillväxten under andra
halvåret, lokala spelskatter, marknadsföringskostnader
och kostnader för breddat produkterbjudande. Sedan
tredje kvartalet 2015 görs löpande en reservering för
spelskatt i Österrike som 2016 belastat resultatet före
poster av engångskaraktär med 93,9 (36,1) miljoner
kronor.
EBITDA efter poster av engångskaraktär ökade med
37,1 procent till 75,6 (55,1) miljoner kronor med
en EBITDA-marginal efter poster av engångskaraktär
på 8,2 (7,0) procent. Under 2015 uppgick poster av
engångskaraktär till 81,6 miljoner kronor och avsåg reservering av spelskatt i Österrike. Under 2016
uppgick poster av engångskaraktär till 15,8 miljoner
kronor vilka avsåg kostnader för noteringen på Nasdaq
Stockholm.
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar minskade med 13,4 procent till 56,5
(65,2) miljoner kronor. Under 2015 gjordes en nedskrivning av Social Holding Ltds spelplattform om 25,9
miljoner kronor vilken efter nedskrivningen är värderad till 0 kronor. Avskrivningarna för Social Holdings
Ltd:s spelplattform uppgick 2015 till 9 miljoner kronor
vilket förklarar de lägre avskrivningarna under 2016.
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RÖRELSERESULTAT (EBIT)

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 55,1 miljoner kronor till 19,1 (–36,0) miljoner kronor. EBIT-marginalen
var 2,1 (–4,5) procent. EBIT belastades under perioden med poster av engångskaraktär om 15,8 (81,6)
miljoner kronor. Föregående år belastades EBIT också
av nedskrivningen om 25,9 miljoner kronor.
FINANSNETTO OCH SKATT

Finansnettot förbättrades till 10,4 (–0,1) miljoner kronor. Förbättringen beror på att huvuddelen av tilläggs
köpeskillingen avseende förvärvet av Social Holdings
Ltd, inte längre är aktuell, vilket har medfört en
finansiell intäkt om 10,3 miljoner kronor. Se ytterligare
information, not 25 Innehav i koncernbolag. Koncernens skatt hade en positiv påverkan på resultatet 2016
med 3,6 (1,7) miljoner kronor till följd av en upplöst
skattereserv.
ÅRETS RESULTAT

Årets resultat förbättrades med 67,5 miljoner kronor
till 33,1 (–34,4) miljoner kronor. Årets resultat belastades med poster av engångskaraktär om 15,8 (81,6)
miljoner kronor. 2015 belastades årets resultat också av
nedskrivningen om 25,9 miljoner kronor.
KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 128,8 (149,4) miljoner kronor. Förändring i rörelse
kapital påverkade kassaflödet under året med 40,7
(8,5) miljoner kronor huvudsakligen till följd av ökat
saldo på kundkonton och leverantörsskulder som påverkades av ökad affärsverksamhet. Spelskatten i Öster
rike påverkade kassaflödet under perioden med 2,9
(95,6) miljoner kronor. Under 2016 gjordes inbetalningar avseende avbetalningsplanen för den historiska
spelskatten om 88,4 (22,1) miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –66,4
(–72,5) miljoner kronor och avser främst utveckling av
teknikplattformen (immateriell anläggningstillgång)
och övriga materiella anläggningstillgångar. I investeringsverksamhet för 2015 ingår förvärvet av verksamheten i MyBet Italia srl om 8,0 miljoner kronor.
EGET KAPITAL
Den 31 december 2016 uppgick eget kapital för koncernen till 710,5 (640,8) miljoner kronor motsvarande
19,82 (17,88) kronor per aktie.
FINANSIERING, LIKVIDA MEDEL
Verksamheten i Mr Green & Co finansieras genom
koncernens internt genererade medel. Vid utgången av
2016 uppgick soliditeten till 58,0 (59,2) procent.
Bolaget har ingen upplåning från banker eller kredit
institut eller utgivna kreditbevis. Likvida medel uppgick
vid slutet av perioden till 266,9 (190,3) miljoner kronor.
Kundkonton uppgick till totalt 27,4 (18,6) miljoner
kronor. Detta belopp begränsar nyttjandet av bolagets
likvida medel som en följd av spelmyndigheters regler.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Bolaget har tidigare tecknat tjänsteavtal med företag
som kontrolleras av närstående. Transaktionerna med
närstående parter sker på marknadsmässiga villkor.
Samtliga avtal har avslutats. Koncernens totala kostnader för erhållna tjänster under 2016 var 0,2 (2,4)
miljoner kronor.
RÖRELSEFÖRVÄRV
Under 2016 har inga väsentliga rörelseförvärv gjorts.
KUNDER OCH DEPONERINGAR
Under 2016 ökade Mr Greens aktiva kunder med 31,9
procent till 238 822 (181 067) kunder. För definition
av aktiva kunder se sidan 77. Deponeringar från kunder ökade under året med 22,2 procent till 2 696
(2 206) miljoner kronor.
UTVECKLING
Utvecklingen av teknikplattformen och integrationen
av spel och betalningslösningar aktiveras i den utsträckning de förväntas ge framtida ekonomiska fördelar
samt är förenligt med koncernens redovisningsprinciper, not 2, avsnittet Övriga immateriella anläggnings
tillgångar.
PERSONAL
Vid utgången av 2016 hade koncernen 205 (161)
anställda. Genomsnittligt antal heltidsanställda under
2016 uppgick till 182 (158) personer i koncernen, varav
149 (129) personer på Malta. Vid utgången av året hade
koncernen 37 (32) konsulter engagerade på heltid.
VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
Det finns en rad risker som påverkar eller skulle kunna
påverka Mr Greens verksamhet, resultat, finansiella
ställning eller förtroende. Osäkerhet om framtida händelser är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet och
risker och riskhantering är därför en del av den dagliga
affärsverksamheten.
Mr Green har identifierat ett antal riskfaktorer som
bedöms skulle kunna ha en negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter
betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på
Mr Green.
Exempel på risker:
♣ Negativa makroekonomiska faktorer
♣ Konkurrens
♣ IT-attacker
♣ Bristande hantering av kunddata
♣ Bristande regelefterlevnad och förlust av spellicens
♣ Risk för spelmissbruk
♣ Affiliates som inte efterlever Mr Greens regelverk
♣ Otillräcklig beredskap för naturkatastrofer, brand etc
♣ Bedrägeriförsök
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För en mer detaljerad genomgång av Mr Greens risker,
se sidorna 22-25 samt beskrivning av de finansiella
riskerna i Not 2 på sidan 51.
PÅGÅENDE TVISTER
Mr Green har en pågående skattetvist i Österrike.
Under september 2014 genomförde Mr Green en
självrättelse i enlighet med österrikisk skattelagstiftning
för den historiska perioden 2011 till och med augusti
2014. Anledningen var en österrikisk lag där nätbaserat
spel om pengar som sker från Österrike ska beskattas
med 40 procent av bruttospelintäkterna. Bolaget
inledde en överklagandeprocess vid österrikisk domstol
avseende skattskyldigheten i Österrike och har ingivit
ett klagomål till EU-kommissionen. Självrättelsen ska
ses som en försiktighetsåtgärd eftersom den förhindrar
att bolaget påförs eventuella straffrättsliga sanktioner
och skattetillägg. Från och med september 2014 tills
dess skattefrågan slutligen avgjorts i domstol redovisar
bolaget spelomsättning med österrikisk anknytning
med de brister som finns i lagstiftningen (vilken
Mr Green utmanat), men deklarerar med ett sammanlagt skattebelopp om 0 kronor.
Med hänsyn bland annat till det osäkra rättsläget
med pågående, och sannolikt långdragna, juridiska
processer i såväl Österrike som inom EU samt den
politiska agendan inkluderande en eventuell avyttring av monopolet, har Mr Green vid en sammanvägd
bedömning beslutat att löpande reservera ett belopp
motsvarande den eventuella skatten i resultaträkningen
under kostnad för sålda tjänster. Skatten för självrättelse
perioden samt efterföljande reserveringar uppgår
per den 31 december 2016 till 319,7 miljoner kronor
och har påverkat resultatet för perioden 2014 till och
med fjärde kvartalet 2016 med motsvarande belopp.
Mr Green har fullföljt en avbetalningsplan baserat på
självrättelsen från september 2014 till den österrikiska
skattemyndigheten vilken innebär att inbetalningarna
av självrättelsebeloppet om 108,1 miljoner kronor har
slutförts i september 2016. Eftersom det råder osäkerhet om hur skatten ska beräknas, är nämnda belopp
beräknade utifrån hur bolaget uppfattar att skatte
beräkningen kan komma att göras. Det finns en risk för
att Mr Green förlorar skattetvisten eller att beloppen
kan komma att justeras till högre belopp än vad bolaget
beräknat.
REGULATORISKA FÖRÄNDRINGAR
Spelmarknaden är reglerad i lag på de flesta nationella
marknaderna och spelverksamhet är i regel tillståndspliktig. Flertalet marknader har lokala licenssystem,
men det finns även många länder, till exempel Sverige,
som har kvar ett monopol eller en monopolliknande
situation. Spelbranschen har historiskt sett reglerats på
nationell nivå i Europa och för närvarande finns inget
europeiskt eller internationellt regelverk för spelande.
Många länder inom Europa har äldre regleringssystem
som tar sikte på traditionella, landbaserade kasinon
som inte alltid gäller för eller är anpassade efter spel

som sker online. Följaktligen blir regleringen avseende
marknaden för onlinespel i stor utsträckning föremål
för subjektiva tolkningar och marknadspraxis utvecklas på ett sätt som inte alltid överensstämmer med
gällande lag. De senaste åren har dock onlinespel lokalt
reglerats i en del länder, till exempel Storbritannien,
Estland, Italien och Danmark, och trenden med ökad
lokal reglering förväntas fortsätta. De länder som har
infört lokal reglering av onlinespel ställer i allmänhet
specifika krav på speloperatörerna, till exempel att
de måste ha landspecifika licenser. Vidare krävs ofta
att speloperatörna bedriver sin verksamhet från en
landsdomän och rapporterar statistik och transaktionsprotokoll för att kunna kontrollera speloperatörer och
kunder, men också att speloperatören följer regler om
spelansvar samt betalar spelskatt i landet. Spelskatten är
ofta en procentsats av nettospelintäkten.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
ÅRETS UTGÅNG
Den 6 februari annonserades förvärvet av onlinespel
bolaget Dansk Underholdning. Dansk Underholdning
har en dansk licens för kasinospel och omsatte 2016
cirka 3,9 miljoner EUR. Bolaget växte med 27 procent
under 2016 jämfört med 2015. Dansk Underholdning
har flera väl etablerade varumärken, bland annat
Bingosjov, Bingoslottet och Balletbingo. Verkställande
direktören och medgrundaren Peter Eugen Clausen
kvarstår som verkställande direktör i bolaget efter
förvärvet. Förvärvet förutsätter godkännande av danska
spelmyndigheten och konsolidering förväntas ske
under april 2017.
Köpeskillingen är beräknad med en EBITDA-multipel
på sju för det årsjusterade resultatet för perioden maj
2016 fram till och med mars 2017. Förvärvet kommer
att finansieras kontant där likviden består av en initial
betalning i mars/april 2017 om cirka nio miljoner EUR
och en maximal tilläggsköpeskilling om 0,65 miljoner
EUR den 1 april 2018, under förutsättning att vissa
villkor är uppfyllda.
Planen är att under 2017 lansera Mr Green i
Danmark utöver Dansk Underholdnings befintliga
varumärken. Mr Green räknar med synergier, bland
annat genom att introducera Mr Greens olika produkter och tjänster i Danmark.
I början av 2017 utsågs Mr Green till Online
Gaming Operator of the Year på The International
Gaming Awards och tilldelades även priset som Nordic
Operator of the Year och Marketing Campaign of the
Year på EGR Nordics Awards 2017.
MODERBOLAGET
Verksamheten i moderbolaget, Mr Green & Co AB, är
främst fokuserad på ledning och administration. Bolaget tillhandahåller administrativa tjänster och ledningstjänster till övriga bolag i koncernen.
Intäkterna för helåret 2016 uppgick till 4,8 (4,5)
miljoner kronor och resultatet före skatt till 5,2 (–26,9)
miljoner kronor. Under 2016 redovisar moderbolaget
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kostnader av engångskaraktär hänförligt till förberedande aktiviteter för notering på Nasdaq Stockholm
med beloppet 15,8 miljoner kronor. Moderbolagets
finansiella poster och dispositioner för år 2016 innefattar anteciperad utdelning från dotterbolag med 44,2
miljoner kronor.
Eget kapital uppgick vid årets slut till 683,1 (674,8)
miljoner kronor. Moderbolagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under året
till 0 (0,6) miljoner kronor. Likvida medel uppgick
vid utgången av 2016 till 11,7 (4,3) miljoner kronor.
Moderbolaget har ingen upplåning från banker eller
kreditinstitut eller utgivna kreditbevis. Under 2016
utgick ingen utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2015.
FÖRESLAGEN UTDELNING
Mr Green har som målsättning att utdelning ska utbetalas och/eller att återköp av aktier ska genomföras
av upp till 50 procent av koncernens fria kassaflöde
såvida de likvida medlen inte anses nödvändiga för att
uppfylla Mr Greens strategi, framtida skatteinbetalningar
eller för att säkra extra reserver om förhållanden på
kapitalmarknaden så kräver.
Mr Greens styrelse har gjort bedömningen att
bolagets likvida medel ska användas för att uppfylla
Mr Greens strategi att expandera till nya geografiska
marknader. Mot bakgrund av förvärvet av onlinespel
bolaget Dansk Underholdning föreslår styrelsen
årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2016.
FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE
BOLAGETS VINST
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till
förfogande stående vinstmedlen, 647 202 370 kronor,
disponeras enligt följande:
Belopp i kr
Balanserad vinst
Årets resultat

642 030 899
5 171 471

Summa vinstmedel

647 202 370

Balanseras i ny räkning

647 202 370

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande bokslutskommentarer.
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Koncernens resultaträkning
Kkr
Intäkter

Not

2016

2015

3

924 524

792 599

Summa intäkter
Kostnad för sålda tjänster
Aktiverat arbete för egen räkning
Marknadsföring
Personalkostnader

924 524

792 599

–306 685

–199 222

56 549

49 034

–336 432

–287 171

4

–130 784

–99 728

4, 5, 6

–115 778

–118 750

91 393

136 761

7

–15 810

–81 631

75 582

55 130

Avskrivningar

8

–56 489

–65 247

Nedskrivning

8

–

–25 917

19 093

–36 034

Övriga rörelsekostnader
EBITDA före poster av engångskaraktär
Poster av engångskaraktär
EBITDA efter poster av engångskaraktär

Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella intäkter

9

10 369

–17

Finansiella kostnader

9

–10

–49

29 452

–36 100

Inkomstskatt

Resultat före skatt
10

3 649

1 668

Årets resultat

11

33 101

–34 433

35 849 413

35 849 413

Resultat per aktie före utspädning, kr

Vägt genomsnittligt antal aktier

0,92

–0,96

Resultat per aktie efter utspädning, kr

0,92

–0,96

–85 116

–32 349

–8 773

–3 744

–38 947

–29 241

Ingår i kostnad för sålda tjänster:
Spelskatt Österrike (exkl ränta)
Ränta spelskatt Österrike
Spelskatt övriga marknader

Rapport över totalresultat
2016

2015

33 101

–34 433

33 424

–16 128

Övrigt totalresultat för året

33 424

–16 128

Årets totalresultat

66 525

–50 561

66 525

–50 561

Kkr
Årets resultat
Övrigt totalresultat:
Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen:
Valutakursdifferenser vid konsolidering

Årets totalresultat hänförlig till:
Moderbolagets aktieägare
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Koncernens balansräkning
Not

2016

2015

12

0

0

Varumärke

12

304 230

290 495

Övriga immateriella tillgångar

12

93 437

81 175

Kkr
Kundavtal

Goodwill

12

523 088

499 473

Inventarier

13

4 890

4 496

Uppskjuten skattefordran

14

Anläggningstillgångar

368

–

926 012

875 639

Aktuella skattefordringar

14

6 747

–

Övriga fordringar

15

18 079

11 042

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

7 828

5 201

Likvida medel

17

266 908

190 281

299 561

206 525

18

1 225 574

1 082 164

Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Aktiekapital

19

35 849

35 849

Övrigt tillskjutet kapital

19

683 888

680 773

Omräkningsreserv

19

85 348

51 924

Balanserade medel

19

–94 619

–127 720

710 466

640 826

14

114 484

104 040

7

212 001

112 870

326 485

216 911

Leverantörsskulder

69 027

33 246

Kundkonton

27 426

18 579

Eget kapital
Uppskjuten skatteskuld
Reserv spelskatt Österrike
Långfristiga skulder

Övriga skulder

20

10 340

20 490

Skatteskulder

14

–

6 625

Reserv spelskatt Österrike
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7

–

86 702

21

81 830

58 785

188 623

224 427

18

1 225 574

1 082 164

Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändring i
koncernens eget kapital

Kkr
Ingående eget kapital 1 januari 2015

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Omräk
ningsreserv

Balanserade
vinstmedel

Eget kapital

35 849

680 806

68 053

–46 683

738 024

–

–

–

–34 433

–34 433

Årets totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat

–

–

–16 128

–

–16 128

Årets totalresultat

–

–

–16 128

–34 433

–50 561

–

– 33

–

–

– 33

Transaktioner med aktieägarna
Optionspremier
Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen

–

–

–

–46 604

–46 604

Årets transaktioner med aktieägarna

–

– 33

–

–46 604

–46 638

35 849

680 773

51 924

–127 720

640 826

–

–

–

33 101

33 101

Utgående eget kapital 31 december 2015
Årets totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat

–

–

33 424

–

33 424

Årets totalresultat

–

–

33 424

33 101

66 525

–

3 115

–

–

3 115

Transaktioner med aktieägarna
Optionspremier
Årets transaktioner med aktieägarna
Utgående balans 31 december 2016

–

3 115

–

–

3 115

35 849

683 888

85 348

–94 619

710 466

Rapport över förändring i koncernens eget kapital ska läsas tillsammans med efterföljande not 19.
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Koncernens kassaflödesanalys
Kkr

Not

Rörelseresultat (EBIT)

2016

2015

19 093

–36 034

56 489

91 164

Justerat för:
Avskrivningar och nedskrivningar

8

Orealiserserade valutakursdifferenser, netto

3 716

–1 310

Spelskatt Österrike

2 858

95 644

Förändringar i rörelsekapital

51 084

8 440

Betald inkomstskatt

–4 436

–8 479

Ränteintäkter
Räntekostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten

28

21

– 10

– 87

128 822

149 360

Kassaflöde från investeringsverksamheten:
Utbetalning förvärv av dotterbolag/tillgångar och skulder
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

12

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

13

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–

–8 044

–62 708

–60 593

–3 686

–3 873

–66 394

–72 511

3 115

– 33

Kassaflöde från finansieringsverksamheten:
Optionspremier

19

Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen

–

–46 604

3 115

–46 637

Förändring i likvida medel

65 544

30 212

Valutakursdifferenser

11 083

5 115

Kassaflöde från finanseringsverksamheten

Likvida medel vid periodens början

17

190 281

154 954

Likvida medel vid periodens slut

17

266 908

190 281
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Moderbolagets resultaträkning
Not

2016

2015

3, 22

4 814

4 532

Summa intäkter

4 814

4 532

Marknadsföring

– 124

– 20

Kkr
Intäkter

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

4

–16 843

–17 306

4, 5, 6

–16 432

–15 979

–28 586

–28 773

7

–15 810

–

22

–44 396

–28 773

8

– 199

– 70

–44 596

–28 842

44 169

–1 792

EBITDA före poster av engångskaraktär
Poster av engångskaraktär
EBITDA efter poster av engångskaraktär
Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat från andelar i koncernföretag

22, 23

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9, 22

0

22

Räntekostnader och liknande resultatposter

9, 22

–1 052

–2 243

–1 479

–32 855

6 650

6 000

5 171

–26 855

–

–

5 171

–26 855

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner

22, 24

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

10

Årets resultat
Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat, då inga poster redovisas i övrigt totalresultat.
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Moderbolagets balansräkning
Kkr
Övriga immateriella tillgångar

Not

2016

2015

12

315

503

Inventarier

13

51

16

Innehav i dotterbolag

25

717 224

714 109

Anläggningstillgångar

717 590

714 629

14

337

93

Kortfristiga fordringar dotterbolag

22

51 543

6 591

Övriga fordringar

15

2 467

704

Aktuell skattefordran

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

451

565

Likvida medel

17

11 723

4 265

Omsättningstillgångar

66 520

12 219

SUMMA TILLGÅNGAR

784 110

726 848

Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

19

Balanserade medel
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

19

Eget kapital
Leverantörsskulder

35 849

35 849

35 849

35 849

642 031

665 771

5 171

–26 855

647 202

638 916

683 052

674 765

14 077

1 215

20

875

949

Kortfristiga lån dotterbolag

22

79 767

45 718

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

6 339

4 200

Övriga skulder

Kortfristiga skulder

101 058

52 082

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

784 110

726 848
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Rapport över förändring i
moderbolagets eget kapital
Bundet eget
kapital
Kkr
Ingående eget kapital 1 januari 2015

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Aktieägartillskott

Överkurs
fond

35 849

122 000

–

–

Årets resultat

Balanserade
medel

Summa

558 806

31 603

748 258

–

–26 855

–26 855

Årets totalresultat

–

–

–

–26 855

–26 855

Optionspremier

–

–

–33

–

– 33

Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen

–

–

–

–46 604

–46 604

Summa transaktioner med ägarna

–

–

–33

–46 604

–46 638

35 849

122 000

558 773

–41 857

674 765

Utgående eget kapital 31 december 2015
Årets resultat

–

–

–

5 171

5 171

Årets totalresultat

–

–

–

5 171

5 171

Optionspremier
Utgående eget kapital 31 december 2016

–

–

3 115

–

3 115

35 849

122 000

561 888

–36 685

683 052

Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat.
Det egna kapitalet är i sin helhet hänförligt moderbolagets aktieägare.
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Moderbolagets kassaflödesanalys
Kkr

Not

Rörelseresultat (EBIT)

2016

2015

–44 596

–28 842

199

70

52 145

79 412

– 244

– 93

Justerat för:
Avskrivningar/nedskrivningar

8

Förändringar i rörelsekapital
Betald inkomstskatt
Ränteintäkter
Räntekostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0

21

–3

–2

7 502

50 567

–

–3 368

– 45

– 566

Kassaflöde från investeringsverksamheten:
Utbetalning förvärv av dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

13

Lämnade aktieägartillskott
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–3 115

–

–3 160

–3 934

3 115

– 33

Kassaflöde från finansieringsverksamheten:
Optionspremier

19

Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen

–

–46 604

Kassaflöde från finanseringsverksamheten

3 115

–46 638

Förändring i likvida medel

7 458

–5

Likvida medel vid periodens början

17

4 265

4 270

Likvida medel vid periodens slut

17

11 723

4 265
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Noter
NOT 1 ALLMÄN INFORMATION
Mr Green & Co AB (publ), moderbolaget, organisationsnummer
556883-1449, bedriver verksamhet genom dotterbolag inom
programvaruutveckling, konsulttjänster samt supportaktiviteter
riktade till spelbranschen på Internet.
Bolaget ska via dotterbolag eller intressebolag bedriva
verksamhet inom IT, dataprogramutveckling och konsult- och
supportverksamhet som riktar sig till spelbranschen, samt
tillhandahålla service till dotterbolag inom företrädesvis IT,
ekonomi, juridik, HR och administration samt bedriva därmed
förenlig verksamhet.
Moderbolaget och dess dotterbolag benämns tillsammans
koncernen. Verksamheten bedrivs främst i bolag i Sverige
och på Malta. Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat och
med säte i Stockholm. Adressen till bolagets huvudkontor är
Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm. Bolagets aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm sedan den 30 november 2016 då byte
av lista gjordes med sista handelsdag på AktieTorget, Stock
holm den 29 november 2016. Denna koncernredovisning
godkändes av styrelsen för publicering den 17 mars 2017.
Koncernens respektive moderbolagets resultat- och balans
räkning kommer bli föremål för fastställelse på årsstämman
den 24 april 2017.

NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER
Alla värden inom parentes ( ) är jämförelsesiffror för samma
period föregående år om inget annat anges. I förvaltnings
berättelse samt den kommenterande texten används enheten
Mkr om inget annat anges. I räkenskapstabellerna samt noter
används enheten Kkr om inget annat anges. Samtliga belopp är
avrundade till närmaste miljoner alternativt tusentals kronor.
Koncernredovisningen för Mr Green & Co AB (publ) har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, International
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU,
Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redo
visningsregler för koncerner.
De finansiella rapporterna för moderbolaget har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning
för juridiska personer. Enligt RFR 2 ska moderbolaget använda
samma redovisningsprinciper som koncernen, det vill säga IFRS,
i den utsträckning som RFR 2 medger detta. Moderbolaget
tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med
undantag för de fall som beskrivs nedan under avsnittet
”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
Ändrade redovisningsprinciper
Inga nya redovisningsprinciper som är tillämpliga från 2016
eller frivilliga ändringar har förändrat koncernens och moder
bolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder jämfört
med den senaste årsredovisningen, förutom vad som framgår i
avsnittet ”Väsentliga redovisningsbedömningar, uppskattningar
och antaganden”.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft under kommande
räkenskapsår. Dessa har inte tillämpats i förtid vid upprättandet
av dessa finansiella rapporter.
IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” reglerar hur
redovisningen av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15
bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer
användbar information om företagets intäkter. Den utökade
upplysningsskyldigheten innebär bland annat att information
om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade
till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets
kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redo
visas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller
tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från
varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11
Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15
träder ikraft den 1 januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten.
Under 2016 har koncernen påbörjat arbetet med att utvärdera
vilka effekter standarden kommer att få på koncernens resultat
och finansiella ställning. Koncernen har tillsatt en projektgrupp,
upprättat en projektplan samt utfört en inledande analys i syfte
att identifiera områden där en potentiell skillnad kan föreligger
vilken sedan ligger till grund för det fortsatta implementerings
arbetet under 2017. Koncernen kommer att tillämpa IFRS 15
från och med 1 januari 2018 och har för avsikt att tillämpa IFRS
15 retroaktiv det vill säga med omräkning av jämförelseåret
2017.
IFRS 9 ”Finansiella instrument” hanterar klassificering,
värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder.
Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och
värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad
värderingsansats, men förenklar denna ansats i vissa avseenden.
Det kommer att finnas tre värderingskategorier för finansiella
tillgångar; upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över
övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen.
Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärs
modell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget
kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultat
räkningen, men det finns även en möjlighet att vid första
redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över
övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen
kommer då ske vid avyttring av instrumentet. För finansiella
skulder ändras inte klassificeringen och värderingen förutom i
det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträk
ningen baserat på alternativet verkligt värde. Standarden ska
tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Tidi
gare tillämpning är tillåten. Koncernens preliminära bedömning
är att dess finansiella ställning och resultat kommer påverkas i
mindre omfattning av införandet av IFRS 9. Koncernen kommer
under 2017 att inleda sitt arbete med att utvärdera effekterna
av införandet av standarden.
IFRS 16 ”Leases”. I januari 2016 publicerade IASB en ny
leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasing
avtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27.
Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla
leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen.
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Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en
rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod
och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet.
Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara
oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som
påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är
tillåten under förutsättning att IFRS 15 ”Intäkter från avtal med
kunder” tillämpas från samma tidpunkt. EU har ännu inte anta
git standarden. Enligt koncernens preliminära utvärdering kom
mer IFRS 16 att innebära att koncernens hyresavtal avseende
lokaler kommer att redovisas i balansräkningen som rättigheter
att använda en tillgång. Motsvarande belopp kommer initialt
att redovisas som finansiell skuld. Kostnaden för leasingavtal för
räkenskapsåret 2016 uppgick till 11,1 miljoner kronor. Per 31
december 2016 uppgick det odiskonterade beloppet avseende
betalningsåtaganden för operationella leasingavtal till 27,8
miljoner kronor. Tillämpningen av IFRS 16 skulle dock innebära
att ett lägre belopp skulle redovisas som skuld och tillgång då
delar av leasingavtalen kan avse service och då de framtida
betalningsåtagandena dessutom ska diskonteras. För mer infor
mation om bolagets leasingåtaganden, inklusive förfallostruktu
ren, se not 5 Operationell leasing.
Övriga ändringar av redovisningsprinciper med framtida
tillämpning bedöms inte komma att ha någon väsentlig effekt
på koncernens redovisning.
Värderingsgrunder
Tillgångar och skulder redovisas till historiska anskaffnings
värden förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som
värderas till verkligt värde enligt angivna redovisningsprinciper
i avsnittet ”Finansiella instrument”.
Väsentliga redovisningsbedömningar, uppskattningar
och antaganden
Upprättandet av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS
kräver att företagsledningen gör vissa kritiska uppskattningar och
antaganden som påverkar de redovisade beloppen av tillgångar,
skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagan
dena baseras på tidigare erfarenheter och ett antal andra faktorer
som under rådande förhållanden kan antas vara rimliga.
Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används
sedan för att bedöma redovisade värden på tillgångar och skul
der som inte enkelt kan bestämmas utifrån andra källor. Verkligt
utfall kan komma att skilja sig från dessa uppskattningar och
antaganden. Uppskattningar och antaganden ses över regel
bundet. Förändringar av uppskattningar redovisas i den period
ändringen görs, om ändringen bara påverkat denna period. Om
förändringarna även avser framtida perioder redovisas dessa i
den period ändringen görs och i framtida perioder.
De uppskattningar och antaganden som innebär en risk för
väsentliga justeringar av redovisade värden för tillgångar och
skulder under nästkommande räkenskapsår liksom kritiska
bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprin
ciper diskuteras nedan. Redovisade uppskattningar och bedöm
ningar bedöms som rimliga under rådande omständigheter.
Företagsledningen och revisionsutskottet har diskuterat
utvecklingen och valet av samt upplysningarna om koncernens
kritiska redovisningsprinciper och uppskattningar. De uppskatt
ningar och bedömningar som har gjorts vid tillämpningen av
koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan.

Nedskrivning anläggningstillgångar
Koncernen har väsentliga immateriella anläggningstillgångar
i huvudsak i form av goodwill samt varumärke vars värdering
är viktig för koncernens totala tillgångsmassa. Årligen eller vid
indikationer på händelser och/eller omständigheter som påver
kar värdet negativt, prövas värdet av goodwill och varumärke i
enlighet med beskrivningen i avsnittet ”Nedskrivningsprövning
av goodwill samt varumärke”. Återvinningsvärdet jämförs med
det redovisade värdet för att bedöma eventuellt nedskrivnings
behov. En tillgångs återvinningsvärde är det högre av nyttjande
värde och verkligt värde minus försäljningskostnader. Nyttjande
värdet är nuvärdet av de framtida kassaflöden som en tillgång
bedöms generera genom fortsatt användning i verksamheten.
Det redovisade värdet av goodwill och varumärke vid periodens
slut uppgår till 827,3 (790,0) miljoner kronor.
Skattetvisten i Österrike
Som framgår av förvaltningsberättelsen bestrider Mr Green
skattskyldigheten för spelskatt i Österrike med hänvisning till
bland annat Österrikes konstitution och EU-lagstiftning och
har inlett en överklagandeprocess vid österrikisk domstol samt
ingivit ett klagomål till EU-kommissionen. Med hänsyn till bland
annat det osäkra rättsläget med pågående och sannolikt lång
dragna juridiska processer i såväl Österrike som inom EU samt
den politiska agendan inkluderande en eventuell avyttring av
spelmonopolet, har koncernen vid en sammanvägd bedöm
ning beslutat att löpande reservera belopp motsvarande den
eventuella spelskatten i resultaträkningen såsom kostnad för
sålda tjänster. Från och med delårsrapporten för tredje kvartalet
2016 tydliggör koncernen räntebeloppet som är hänförligt
spelskatten i Österrike. Räntebeloppet har tidigare inkluderats i
det totala beloppet för ”Spelskatt Österrike” i resultaträkning
en. Enligt den nya principen lämnas information om ”Spelskatt
Österrike” och ”Ränta” som upplysning i direkt anslutning till
resultaträkningen. Detta då ledningen anser att den är väsentlig
för läsaren av rapporterna avseende en korrekt förståelse av
resultaträkningen samt kostnad för sålda tjänster.
Skatten för självrättelseperioden som finns beskriven i förvalt
ningsberättelsen samt efterföljande reserveringar uppgår per
31 december 2016 till 319,7 miljoner kronor och har på
verkat resultatet för perioden 2014 till och med 2016 med
motsvarande belopp. Eftersom det råder osäkerhet om hur
spelskatten ska beräknas är nämnda belopp beräknade utifrån
hur Mr Green uppfattar att spelskatten kan komma att beräk
nas. Det finns en risk för att Mr Green förlorar skattetvisten
eller att beloppen kan komma att justeras till högre belopp än
vad koncernen har beräknat. Reserverade belopp för spelskatter
i Österrike framgår i not 7 Poster av engångskaraktär.
Omklassificering mellan raderna personalkostnader och
övriga rörelsekostnader
För jämförelsesiffrorna för 2015 har en omklassificering gjorts av
4 719 Kkr i koncernen (2 509 Kkr i moderbolaget) från övriga
rörelsekostnader till personalkostnader jämfört med årsredovis
ningen 2015. Ledningen har gjort en förnyad bedömning och
dessa kostnader har karaktären av att vara personalrelaterade
istället för rörelsekostnader. Motsvarande omklassificering har
även gjorts av tidigare perioder för att underlätta jämförelsen
av kostnaderna mellan åren. Omklassificeringen är enbart en
omföring mellan nämnda rader i resultaträkningen och påverkar
således varken EBITDA eller rörelseresultat (EBIT).
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Ledningen anser att bortsett från ovanstående har inga bedöm
ningar 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.
Poster av engångskaraktär
Poster som är av engångskaraktär har inte ett direkt samband
med koncernens normala verksamhet, där en redovisning till
sammans med övriga poster i resultaträkningen skulle försvåra
jämförelsen med övriga perioder samt göra det svårare för en
utomstående att bedöma koncernens utveckling, se not 7.
Koncernredovisning
Mr Green & Co AB (publ) grundades 2012 och förvärvade
aktierna i Green Gaming Group Plc (GGG) där det operativa
bolaget Mr Green Ltd, som driver spelbolaget Mr Green
(mrgreen.com), är ett helägt dotterbolag. Förvärvet av GGG
gjordes i flera steg under december 2012 och första halvåret
2013. I slutet av juni 2013 förvärvades samtliga utestående
aktier av Mr Green & Co AB och GGG blev ett helägt dotter
bolag. Den nuvarande koncernstrukturen med ett svenskt
moderbolag, Mr Green & Co AB, listades på den svenska
handelsplatsen Aktietorget 2013 och är från och med 30
november 2016 listat på Nasdaq Stockholm.
Samtliga bildade och förvärvade bolag ägs direkt eller indi
rekt till 100 procent av Mr Green och Co AB (publ) och konsoli
deras från den dag då det bestämmande inflytandet överförs.
Konsolideringen omfattar den finansiella informationen för
Mr Green & Co AB (publ) och samtliga koncernbolag. Koncern
bolag är alla bolag där bolaget har ett bestämmande inflytande.
Detta genom att direkt eller indirekt inneha mer än hälften
av rösterna eller på annat sätt ha bestämmande inflytande.
Koncernen konsoliderar ett dotterbolag från det datum då
det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. Dotter
bolagen tas ur konsolidering från det datum då det bestäm
mande inflytandet upphör.
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden för att redovisa
rörelseförvärv. Förvärv av ett dotterbolag betraktas därmed
som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar
dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder. I samband
med förvärvet värderas identifierbara tillgångar och skulder till
verkligt värde. Skillnaden mellan verkligt värde på köpeskillingen
och verkligt värde på identifierbara nettotillgångar redovisas
som goodwill i balansräkningen. Är skillnaden negativ redovisas
skillnadsbeloppet som intäkt i resultaträkningen. Förvärvsrelate
rade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Eventuell villkorad
tilläggsköpeskilling som ska erläggas av koncernen redovisas på
förvärvsdagen till verkligt värde. Villkorad köpeskilling klassifice
ras antingen som eget kapital eller som finansiell skuld. Belopp
klassificerade som finansiella skulder omvärderas varje period
till verkligt värde. Eventuella omvärderingsvinster och -förluster
redovisas i resultatet.
En översikt över alla konsoliderade koncernbolag för
Mr Green & Co AB (publ) finns i not 25.
Fordringar, skulder och transaktioner mellan koncernbolag
samt koncerninterna vinster elimineras i koncernredovisningen.
Transaktioner i utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika
enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används

i den ekonomiska miljö där respektive bolag huvudsakligen är
verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används
svenska kronor (kr), som är koncernens tillika moderbolagets
rapportvaluta. För de legala enheterna omräknas transaktioner
i utländsk valuta till den kurs som föreligger på transaktions
dagen. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till
balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som uppstår vid
omräkningen redovisas i resultaträkningen.
I koncernredovisningen räknas tillgångar och skulder i
utlandsverksamheter om från respektive funktionell valuta till
koncernens rapporteringsvaluta (svenska kronor) till balans
dagens kurs. Goodwill som uppstår vid förvärv av en utländsk
verksamhet behandlas som tillgångar och skulder i detta bolags
funktionella valuta och omräknas till balansdagens kurs. Poster
under intäkter och kostnader räknas om enligt genomsnittlig
valutakurs för året. Omräkningsdifferensen som uppstår redovi
sas i Övrigt totalresultat och ackumuleras som omräkningsreserv
inom det egna kapitalet. Vid avyttring av utländsk verksamhet
omklassificeras det uppskjutna ackumulerade beloppet under
eget kapital som härrör till denna specifika utländska verksam
het via Övrigt totalresultat till resultaträkningen.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balans
dagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar- och skulder
ingår i rörelseresultatet (EBIT) medan kursdifferenser på finan
siella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.
Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av en koncern som bedriver
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra
sig kostnader och för vilket det finns fristående finansiell
information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs upp
av bolagets högsta verkställande beslutsfattare för att fatta
beslut om resurser som ska allokeras till segmentet och bedöma
dess lång- och kortsiktiga finansiella resultat. Rörelsesegment
rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna
rapporteringen som lämnas till verksamhetens högsta besluts
fattare.
Mr Greens verksamhet är främst inriktad på kasinospel
på Internet och bolaget erbjuder cirka 700 kasinospel inom
kasinoverksamheten. Den högsta verkställande ledningen
inom Mr Green, koncernledningen, granskar inte resultatet för
enskilda kasinospel och fattar heller inga beslut om allokering
av resurser för de enskilda spelen. Koncernledningen hanterar
istället verksamheten inom Mr Green som enbart en tjänst
– ”kasino”. Intäkter redovisas i rapporter för olika geogra
fiska regioner, men står inte i fokus vid resultatvärdering
och beslut om allokering av resurser sker inte heller utifrån
regioner. Rapporteringen av regioner i årsredovisning samt
delårsrapporter görs istället utifrån branschpraxis och intres
sentperspektiv. Gällande genomförda kapitalinvesteringarna,
framför allt inom teknik, plattform och nya spel, ska dessa öka
konkurrenskraften och stimulera tillväxten. Samtliga intäkter
genereras från försäljningsstället på Malta och i allt väsentligt
är anläggningstillgångar hänförliga till Malta. Av detta resone
mang följer att Mr Green, i enlighet med IFRS 8, ska anses ha
ett rörelsesegment. Samtliga externa inkomster genereras från
försäljningsstället på Malta och i allt väsentligt är anläggnings
tillgångarna hänförliga till Malta.
Under 2016 har koncernen breddat sitt utbud med
ytterligare en tjänst, sportbok. Rörelsesegmentet är ännu
i uppstartsskede, inga väsentliga marknadsföringsinsatser
har ännu genomförts och intäkterna hänfört detta segment

Y (53) Z

MR GREEN & CO ÅRSREDOVISNING 2016

understiger de kvantitativa gränsvärdena enligt IFRS 8 varför
ingen redovisning av detta rörelsesegment ännu är aktuell i
externa rapporter.

Avtal gällande pension innebär att pensionspremien grundar
sig på pensionsgrundande lön, vilket innebär fast lön inklusive
semesterersättning. Pensionsåldern för VD är 65 år.

Intäkter
Koncernens intäkter avser intäkter från spelverksamhet och
efter eliminering av koncernintern försäljning. Koncernens
spelverksamhet erbjuder onlinespeltjänster i kategorierna kasino
och sportbok. Intäkter för koncernens spelverksamhet hänförliga
till kasino motsvaras av totalt satsat belopp på samtliga spel
med avdrag för vinster utbetalda till spelare samt med avdrag
för tilldelad bonus och tillskjutna jackpott-medel. Koncernens
intäkter hänförliga till spelverksamheten redovisas direkt när
intäkten uppkommer.
Intäkterna för koncernens spelverksamhet hänfört sport
bok motsvaras av totalt satsat belopp med avdrag för vinster
utbetalda till spelare samt med avdrag för tilldelade så kallad
free bets och tilldelad bonus. Ännu ej avgjorda sportspel och
vad, tas upp till anskaffningsvärde, det vill säga de spel som
inte är avgjorda vid finansieringsperiodens slut har inte påverkat
resultatet.

Ersättningar vid uppsägning
Inom ramen för anställningsvillkoren för VD samt övriga ledande
befattningshavare finns stipulerat en ömsesidig uppsägningstid
om sex månader. Kostnader i samband med uppsägningar av
personal redovisas som en skuld om det är en följd av en enhets
beslut att avsluta en anställds anställning före den normala
tidpunkten eller en anställds beslut att acceptera ett erbjudande
om frivillig uppsägning i utbyte mot ersättning.

Kostnad för sålda tjänster
Kostnad för sålda tjänster avser licensavgifter till spelleverantörer,
spelskatter, kostnader för betalningstjänster, kostnader för bedräg
liga transaktioner och återdebiteringar från kontokortsleverantörer
samt där tillhörande indirekta skatter. Avseende spelskatt hänfört
till marknaden i Österrike redovisas denna löpande i resultatet som
kostnad för sålda tjänster från och med juli 2015. För tidigare peri
oder har denna spelskatt redovisats som post av engångskaraktär,
se not 7 Poster av engångskaraktär.
De bedrägliga transaktionerna samt återdebiteringarna
uppgick till 14,7 (4,0) miljoner kronor, vilket motsvarar cirka
1,6 (0,5) procent av koncernens totala spelintäkter. Ökningen
beror främst på ett bedrägeri kopplat till en säkerhetsbrist i en
specifik betalningslösning hos tredje part som belastade det
fjärde kvartalet 2016 med 8,4 miljoner kronor. Säkerhetsbristen
åtgärdades i slutet av fjärde kvartalet 2016.
Leasing
Leasing där en väsentlig del av risker och fördelar med ägande
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell lea
sing. Betalningar som görs under leasingtiden kostnadsförs
i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Koncernens
operationella leasing avser i huvudsak hyror för lokaler samt
kontorsinventarier.
Koncernen har ingen finansiell leasing.
Ersättningar till anställda
Avtalsenlig lön
Ersättningar till koncernens anställda förväntas regleras inom
tolv månader efter utgången av den rapportperiod under vilken
de anställda utför tjänsterna. Koncernens ersättningar avser
i huvudsak löner, semesterlöner, bonus samt där tillhörande
sociala avgifter och dessa redovisas som personalkostnader i
resultaträkningen i den period då tjänsterna utförs i enlighet
med anställningsavtal.
Pensioner
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner, där storleken
på pensionen är beroende av de inbetalda pensionspremierna.
Kostnaden redovisas i resultaträkningen för perioden när
tjänsten som detta hänförs till tillhandahålls av medarbetarna.

Inkomstskatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen förutom då skatten
är hänförlig till poster som redovisas direkt i eget kapital, eller
i övrigt totalresultat, där skatten redovisas i eget kapital respek
tive i övrigt totalresultat.
Aktuell skattekostnad är den förväntade skattekostnaden
för den skattepliktiga inkomsten för året, baserat på gällande
skattesats eller formellt föreskriven skatt i slutet av redovisnings
perioden, och eventuell justering av aktuell skatt från tidigare år.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och
skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen.
Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den upp
står till följd av redovisning av goodwill.
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av de
skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen
och som kan förväntas gälla när den berörda uppskjutna skatte
fordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att
finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan
utnyttjas.
Varumärke och goodwill
Förvärvade varumärken, vilket huvudsakligen avser Mr Green
som är av väsentligt värde, men även varumärket Garbo, redo
visas till anskaffningsvärde. Baserat på att varumärkena är starkt
bidragande till koncernens intäkter och att koncernen löpande
gör omfattande investeringar för befintliga och tillkommande
marknader och kontinuerlig utveckling görs av teknikplatt
formen, bedöms koncernens varumärken ha en obestämbar
nyttjandeperiod. Varumärken med obestämbar nyttjandeperiod
skrivs inte av, utan prövas för eventuellt nedskrivningsbehov. Se
avsnitt Nedskrivningsprövning av goodwill samt varumärke.
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterbolag och good
will utgörs av skillnaden mellan det verkliga värdet av den
betalda ersättningen och det verkliga värdet av identifierbara
tillgångar och skulder. Goodwill och justeringar av verkligt
värde som uppkommer vid förvärvstillfället av utländska bolag
behandlas som det förvärvade bolagets tillgångar och skulder
och omräknas enligt kursen på förvärvsdagen i förvärvsanaly
sen. Justeringar vid omräkning till balansdagens kurs förs till
omräkningsreserven. Från och med förvärvsdatumet fördelas
den goodwill som förvärvats i samband med ett rörelseförvärv,
på varje kassagenererande enhet i koncernen som förväntas få
synergieffekter från samgåendet.
Koncernens goodwill härstammar huvudsakligen från förvär
vet av Green Gaming Group Plc som gjordes under 2013, de
mindre förvärven av Social Holdings Ltd och DSRPTV Gaming
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Ventures Ltd under 2014 samt övertagna tillgångar och skulder
i Mybet Italia Srl under 2015.
Posten redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Koncernens redovis
ningsprincip för nedskrivning, se avsnitt Nedskrivningsprövning
av goodwill samt varumärke.
Nedskrivningsprövning av goodwill samt varumärke
Varje kassagenererande enhet på vilken goodwill fördelas,
representerar den lägsta nivå inom koncernen på vilken eller
vilka goodwill övervakas i den interna styrningen. En kassa
genererande enhet är den lägsta nivå till vilken en tillgång
som genererar kassaflöde oberoende av andra tillgångar kan
fördelas. Det redovisade värdet på goodwill jämförs med
återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och
verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader. Nyttjande
värdet motsvaras av nuvärdet av framtida kassaflöden som den
kassagenererande enheten ger upphov till. Eventuell nedskriv
ning redovisas direkt som kostnad och återförs aldrig.
För Mr Green genomförs nedskrivningsprövningen av good
will på koncernnivå då goodwill också följs upp på denna nivå.
Mr Green bedöms ha en kassagenererande enhet i enlighet
med den interna rapporteringen och styrningen. Detta då det
inte går att urskilja oberoende kassaflöden utan det totala
kassaflödet genereras av verksamheten i stort. Detsamma gäller
även för varumärkena då också dessa är starkt sammankopplade
med kassaflödet som genereras av verksamheten i stort och
således prövas också nedskrivningsbehovet av varumärket på
koncernnivå.
Nedskrivningsprövningen för både varumärke och goodwill
genomförs årligen vid samma tidpunkt samt vid indikationer på
värdenedgång.
I samband med årsbokslutet har koncernens goodwill och
varumärke nedskrivningsprövats. Återvinningsvärdet för den
kassagenererande enheten har fastställts på basis av nyttjande
värdet. Prövningen visade att återvinningsvärdet översteg det
redovisade värdet på goodwill och varumärke varför inget
nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar med obestäm
bar livslängd bedöms föreligga. För ytterligare information
om genomförd nedskrivningsprövning under 2016, se not 12
Immateriella anläggningstillgångar.
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Koncernens övriga immateriella tillgångar består i huvudsak
av den internt utvecklade teknikplattformen, webbplatser och
appar samt även kundavtal anskaffade i samband med rörelse
förvärvet av Green Gaming Group Plc som gjordes under 2013,
mindre rörelseförvärv av Social Holdings Ltd, DSRPTV Gaming
Ventures Ltd under 2014 samt övertagna tillgångar i samband
med inkråmsförvärvet av Mybet Italia Srl under 2015.
Den internt utvecklade teknikplattformen består i huvudsak
av integrationen av olika spelleverantörer och betaltjänstleve
rantörer, databasförbättringar samt designen av webbplatser
och appar. Aktiverade kostnader inkluderar utgifter för material,
köpta tjänster och direkta utgifter för löner. Aktivering sker
enbart för kostnader som är direkt förknippade till tillgången
på ett rimligt och konsekvent sätt och för direkt hänförbara
utgifter för att färdigställa tillgången för dess avsedda använd
ning. Kostnader för drift och underhåll av teknikplattformen
kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare
redovisats i resultaträkningen redovisas inte som en tillgång i en
senare period.

En internt upparbetad immateriell tillgång redovisas till anskaff
ningsvärdet enbart om följande kriterier är uppfyllda:
I) det är tekniskt möjligt att färdigställa programvaran så att
den kan användas,
II) företagets avsikt är att färdigställa programvaran och att
använda eller sälja den,
III) det finns förutsättningar att använda eller sälja program
varan,
IV) det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida
ekonomiska fördelar,
V) adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för
att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja
programvaran finns tillgängliga, och
VI) de utgifter som är hänförliga till programvaran under dess
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Övriga immateriella anläggningstillgångar aktiveras till anskaff
ningsvärde och skrivs av linjärt under den förväntade nyttjande
perioden. Övriga immateriella anläggningstillgångar prövas
även för eventuellt nedskrivningsbehov vid indikationer på
nedskrivningsbehov.
De förväntade nyttjandeperioderna för immateriella anlägg
ningstillgångar har fastställts till:
Teknikplattform (Spelplattform) samt
övriga immateriella anläggningstillgångar
3 år
Kundavtal
2 år
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värden med avdrag för ackumulerade avskrivningar och even
tuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens
förväntade nyttjandeperiod.
De förväntade nyttjandeperioderna för materiella anläggnings
tillgångar har fastställts till:
Elektronisk utrustning
3 år
Kontorsutrustning
5 år
En tillgångs redovisade värde skrivs omedelbart ner till dess
återvinningsvärde om tillgångarnas redovisade värde överstiger
dess uppskattade återvinningsvärde. Realisationsresultat vid
avyttringar fastställs genom att jämföra försäljningspriset och
redovisat värde och redovisas i resultaträkningen som övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. Normala reparationsoch underhållskostnader belastar resultaträkningen i den period
de uppstår.
Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller skuld tas in i balansräkningen när
bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när samtliga för
måner och risker förknippade med äganderätten har överförts.
En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktel
sen i avtalet fullgörs eller på annat sätt avslutas.
Finansiella instrument värderas initialt till verkligt värde
och därefter löpande till verkligt värde eller upplupet anskaff
ningsvärde beroende på klassificering. Köp och försäljning
av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen,
vilken är den dag då koncernen förbinder sig att köpa eller
sälja tillgången. Koncernen bedömer varje balansdag om det
finns nedskrivningsbehov för en finansiell tillgång eller grupp av
finansiella tillgångar.
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Klassificering av finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i kategorierna:
♣ finansiell skuld redovisad till verkligt värde via resultat
räkningen
♣ lånefordringar och kundfordringar
♣ övriga finansiella skulder.
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten för
värvades. Klassificeringen fastställs vid den första redovisningen
och omprövas vid varje rapporteringstillfälle.
Beräkning av verkligt värde
Då koncernen enbart har onoterade finansiella instrument,
fastställs värdet genom tillämpning av vedertagna värderings
tekniker, varvid koncern gör antaganden som baseras på de
marknadsförhållanden som råder på balansdagen. För övriga
finansiella instrument där marknadsvärde ej är angivet, bedöms
verkliga värdet överensstämma med redovisat värde.
Finansiella skulder som redovisats till verkligt värde via
resultaträkningen
Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras i
verkligt värdehierarki. Värdehierarkin definieras i följande olika
nivåer:

♣N
 oterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för
identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)

♣A
 ndra observerbara data för tillgången eller skulden än
noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (det vill
säga som prisnotering) eller indirekt (det vill säga härledda
från prisnoteringar (nivå 2)
♣D
 ata för tillgången eller skulden som inte baseras på obser
verbara marknadsdata (det vill säga ej observerbar data)
(nivå 3)
Koncernen har en finansiell skuld som redovisats till verkligt
värde via resultaträkningen och inom nivå 3.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som
inte är derivat, med fastställda eller fastställbara betalningar
som inte är noterade på en aktiv marknad. Koncernens låne
fordringar och kundfordringar är inkluderade i omsättningstill
gångar. Koncernens lånefodringar och kundfordringar omfattar
övriga fordringar samt likvida medel.
Övriga fordringar
Övriga fordringar redovisas och tas upp till det belopp som för
väntas inflyta. Om det skulle föreligga ett nedskrivningsbehov,
redovisas detta i rörelsens kostnader.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt tillgängliga bank
tillgodohavanden hos banker. Likvida medel består även av
tillgängliga banktillgodohavanden hos betalningsleverantörer
då dessa är lätt realiserbara till ett känt belopp samt korttids
placeringar och övriga investeringar med förfallotid som inte
överstiger tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyttjandet
av koncernens likvida medel begränsas av koncernens skuld för
kundkonton som följd av spelmyndigheters regelverk.
Övriga finansiella skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder redovisas till anskaff
ningsvärdet.

Finansiella risker och riskhantering
Koncernens övergripande riskhantering fokuserar på att han
tera osäkerhet på de finansiella marknaderna och eftersträvar
att minimera möjliga ogynnsamma effekter på koncernens
finansiella resultat. Koncernens finanspolicy för hantering av
finansiella risker har utformats av bolagets ledningsgrupp samt
antagits av bolagets styrelse och ger riktlinjer i form av risk
mandat och limiter för finansverksamheten. Målsättningen för
koncernens finanspolicy är att tillhandahålla en kostnadseffektiv
finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens
resultat som härrör från finansiella risker. Koncernens expone
ring för olika finansiella risker; valutarisk, kreditrisk, likviditets
risk och ränterisk beskrivs nedan.
Valutarisker
Koncernen bedriver en global verksamhet och är därför expone
rad för valutarisker. Valutarisker uppkommer från framtida kom
mersiella transaktioner och redovisade tillgångar och skulder, så
kallade transaktionsrisker samt nettoinvesteringar i utländska
verksamheter som noteras i valuta som inte är bolagets funk
tionella valuta, så kallad omräkningsrisken. Den främsta risken
i koncernen rör transaktioner med euro. Valutarisken för trans
aktioner i andra valutor än euro är inte signifikant då beloppen
inte är av betydande omfattning för koncernen totalt.
Periodvis tillämpar koncernen valutasäkring för att minimera
transaktionsriskerna hänförliga till fluktuerande valutakurser.
Om valutasäkring sker, tillämpar koncernen ej säkringsredo
visning enligt IAS 39. Det normala flödet för koncernens
transaktioner är inom mycket korta löptider. Valutariskerna
på koncernens löpande kassaflöde minskas även då enskilda
kunders in- och utbetalningar i olika länder sker i samma valuta,
vilket medför en naturlig valutasäkring. Koncernen har inte
heller några lån som skulle kunna aktualisera valutasäkring.
Koncernen har nettoinvesteringar i utländska dotterbolag
som medför valutarisk för omräkningsexponering. Koncernens
resultat och eget kapital påverkas således av omräkning av de
utländska dotterbolagens resultat, tillgångar och skulder till
koncernens rapportvaluta, kronor.
Koncernen genererar stor del av sina intäkter i euro. Under
räkenskapsåret 2016 genererades cirka 53,4 (47,5) procent av
koncernens intäkter i euro. Tabellen nedan visar hur valuta
kursfluktuationer av SEK/EUR skulle ha påverkat konsoliderade
intäkter samt konsoliderat rörelseresultat (EBIT) utan beaktande
av valutasäkring under 2016 respektive 2015. Effekten på
intäkter respektive rörelseresultat (EBIT) utgår från antagandet
att alla andra variabler förblir konstanta.
Känslighetsanalys, SEK/EUR

2016

2015

+/– 49,4

+/– 37,7

+/– 5,9

+/– 0,1

Vid förändring, +/– 10%
Effekt, Intäkter, Mkr
Effekt, Rörelseresultat (EBIT), Mkr

Tabellen visar att en förstärkning av euro jämfört med kronor
ger en större positiv effekt på intäkter samt även effekt på
rörelseresultatet (EBIT). En förstärkning av euro mot kronor med
10 procent skulle ge en positiv effekt på intäkterna om 49,4
(37,7) miljoner kronor för räkenskapsåret 2016.
Kreditrisker
Den totala kreditrisken motsvaras av det redovisade värdet för
de finansiella tillgångarna. Koncernen erbjuder ingen kredit
till kunder. Den främsta kreditrisken är därför förknippad med
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bedrägliga transaktioner och återdebiteringar från banker och
kontokortsleverantörer relaterat till tillgångsposten Fordran
på betalningsleverantörer. Koncernen har en separat, och
till finansfunktionen självständig, bedrägeriavdelning som
övervakar, utreder och följer upp dessa typer av transaktioner.
Bedömningen är att koncernen har tillfredsställande interna
rutiner och processer för att reducera kreditrisker till en rimlig
nivå för koncernen.
Koncentrationsrisken, det vill säga risken att bli alltför
beroende av enstaka aktörer, bedöms vara låg då koncernen
inte är beroende av enstaka aktörer. Koncernen gör liknande
riskbedömning gällande motpartsrisken då koncernen bedömer
att risken är låg för dess motparter att inte fullgöra sina förplik
telser gällande reglering av låne- och kundfordringar.
Likviditetsrisker
Koncernens strategi för att hantera likviditeten är, så långt det
är möjligt, att säkerställa att koncernen har tillräckligt med
likvida tillgångar för att klara sina finansiella åtaganden när
dessa förfaller. Detta under både normala och ansträngande
omständigheter, utan att ådra sig oacceptabla förluster eller
riskera att skada koncernens anseende. Koncernens likviditets
risk hanteras exempelvis genom fortlöpande prognoser av
kassaflöden, budget och prognoser.
Den löpande verksamheten genererar för närvarande tillräck
lig likviditet för att täcka alla behov. Då bolaget inte har några
lån, garantier eller andra finansiella skulder med längre löptider,
så förfaller bolagets finansiella skulder som huvudsakligen be
står av leverantörsskulder, inom ett års tid från balansdagen.
Ränterisker
Koncernen är i huvudsak oberoende av ändrade marknads
mässiga räntenivåer. Koncernen har inga externa lång- eller
kortfristiga lån. Koncernens likvida medel är inte placerade,
utan finns tillgängliga i den löpande verksamheten och är där
med inte exponerade för någon väsentlig ränterisk.

Moderbolagets redovisningsprinciper
De främsta skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets
redovisningsprinciper framställs nedan.
Dotterbolag
Investeringar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet inklu
derar förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpe
skillingar. Erhållna utdelningar redovisas i resultaträkningen. Om
det finns några indikationer på att en nedskrivning är nödvändig,
prövas innehavet för nedskrivning. Om en nedskrivning sker,
minskas det bokförda värdet och en nedskrivning redovisas i
resultaträkningen.
Utdelningar
Utdelningar från dotterbolagen till moderbolaget anteciperas
enbart om moderbolaget ensamt kan besluta om storleken på
utdelningen, och om det formella beslutet har fattats innan den
finansiella rapporten offentliggörs. Utdelningar som betalas till
aktieägarna i Mr Green & Co AB redovisas som en skuld efter
godkännande från årsstämman.
Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition för både
erhållna och lämnade bidrag. De möjliga skatteeffekterna på
erhållna koncernbidrag klassificeras som inkomstskatt i resultat
räkningen.
Finansiella instrument
IAS 39 ”Finansiella instrument: Redovisning och värdering”,
tillämpas inte på finansiella instrument. Istället tillämpas
anskaffningsvärdemetoden.

NOT 3 INTÄKTER
Koncernen

Kapitalrisker
Koncernens mål för kapitalstrukturen är att trygga koncer
nens förmåga att fortsätta driva verksamhet, ge avkastning till
aktieägarna, nytta till andra intressenter samt upprätthålla en
optimal kapitalstruktur till lägsta möjliga kostnad. Koncernen
har inga finansiella skulder som definieras som kapital.

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

Spelintäkter

924 524

792 599

–

–

Intäkter från
dotterbolag

–

–

4 814

4 532

924 524

792 599

4 814

4 532

Summa
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NOT 4 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA OCH STYRELSEN
MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Under 2016 har styrelsen breddats genom 3 nya oberoende ledamöter
i syfte att stärka bolagsstyrningen. En tidigare ledamot har under året
lämnat styrelsen. Styrelsens ordförande och styrelseledamöterna erhåller
ersättning i enlighet med årsstämmans beslut. Vidare har koncernled
ningen förstärkts och utökats till 7 (3) personer och inkluderar bland
annat VD för dotterbolagen Mr Green & Co Technology AB respektive
Mr Green Ltd. Därav följer, vilket framgår av tabellen nedan, att löner
och andra ersättningar för VD för dessa dotterbolag redovisas som del
av Övrig koncernledning för 2016.
Bonus, som ingår i redovisade lönekostnader i tabellen nedan, om
3,2 (0,5) miljoner kronor har i årsbokslutet reserverats till VD samt kon
cernledningen, varav VD 1,8 (0,4) miljoner kronor. Bonusen inkluderar
en särskild ersättning relaterad till noteringen på Nasdaq Stockholm om
1,5 miljoner kronor, varav till VD 1,0 miljoner kronor. Styrelse, VD och
koncernledningen presenteras på sidorna 34-37.
Medelantalet anställda i koncernen har ökat till 182 jämfört med 158
för föregående år, vilket motsvarar en ökning om 15 procent.
Pensionskostnader i tabellen nedan avser kostnad för premier för
tjänstepensioner samt där tillhörande särskild löneskatt.

2016
Summa

Summa

varav
kvinnor

5

2

6

2

Dotterbolag

177

75

152

61

Summa koncern

182

77

158

63

Moderbolag, Sverige

ANDEL KVINNOR
Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

Styrelsen

33%

25%

33%

25%

Övriga ledande
befattningshavare

29%

33%

40%

33%

2016
Varav styrelse,
Löner VD och övrig
och andra
koncern
ersättningar
ledning

2015
varav
kvinnor

2015

Sociala
avgifter

Varav
pensions
kostnader

Varav styrelse,
Löner VD och övrig
och andra
koncern
ersättningar
ledning

Sociala
avgifter

Varav
pensions
kostnader

Moderbolag

13 603

12 784

6 803

2 910

10 760

8 824

5 929

2 732

Dotterbolag

92 040

5 102

15 295

6 362

62 139

4 541

11 404

4 398

105 644

17 886

22 098

9 272

72 899

13 364

17 333

7 130

Konsult
arvoden3)

Pensions
kostnader

Summa

187

–

632

Summa koncern

2016

2015

Löner
och andra
ersättningar

Konsult
arvoden3)

Pensions
kostnader

Summa

Löner
och andra
ersättningar

Tommy Trollborg

494

–

–

494

445

Henrik Bergquist

323

71

–

395

226

481

–

708

–

–

–

–

84

933

–

1 017

356

–

–

356

187

–

–

187
1 415

Per Norman
Andrea Gisle Joosen
Mikael Pawlo

132

116

6

254

333

475

607

Kent Sander

881

–

–

881

–

–

–

–

Eva Lindqvist

416

–

–

416

–

–

–

–

Danko Maras
Summa styrelse
VD moderbolag
Övrig koncernledning
VD dotterbolag
Summa koncern

328

–

–

328

–

–

–

–

2 931

187

6

3 125

1 275

2 077

607

3 959

–

1 096

5 776

5 0051)

–

1 343

6 348

1 349

2 575

14 200

2 544

–

641

3 184

4 680
10 2762)
–
17 886

–

–

–

4 541

–

–

4 541

1 536

3 678

23 100

13 364

2 077

2 591

18 032

1) D
 en 23 april 2015 tillträdde Per Norman som VD efter Mikael Pawlo. Dessa kostnader avser löner och ersättningar för respektive befattningshavare i egenskap av VD.
Av angivet belopp avser 1,2 miljoner kronor avgångsvederlag till tidigare VD Mikael Pawlo motsvarande sex månadslöner i enlighet med gällande avtalsvillkor.
2) A
 v angivet belopp avser 0,75 miljoner kronor avgångsvederlag till övrig ledande befattningshavare motsvarande sex månadslöner i enlighet med gällande avtalsvillkor.
3) K
 onsultarvoden för styrelseledamöterna Henrik Bergquist samt Mikael Pawlo avser köp av tjänster av specifik kompetens och dessa tjänster avser andra tjänster än utfört
styrelsearbete. För ytterligare information om närståendetransaktioner, se not 22 Närstående parter.
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NOT 5 OPERATIONELL LEASING

NOT 7 POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR
Resultaträkning

Redovisade kostnader för operationell leasing uppgår till:
Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

Minimileaseavgifter
för hyreslokaler

6 498

5 767

493

493

Minimileaseavgifter
övriga operationella
leasingavgifter

4 645

2 026

29

14

11 144

7 793

523

507

Summa operationella
leasingavgifter

Framtida årliga betalningsåtaganden för icke-uppsägningsbara
hyres- och övriga leasingavtal fördelar sig enligt följande:
Koncernen
2016
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Mer än fem år
Summa operationella
leasingavgifter

Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

Reserv självrättelse
period spelskatt
Österrike
jan 2011-aug 2014

–

–24 431

–

–

Reserv spelskatt
Österrike
sep 2014-jun 2015

–

–57 200

Notering Nasdaq
Stockholm

–15 810

–

–15 810

–

Summa

–15 810

–81 631

–15 810

–

Moderbolaget
2015

2016

2015

7 563

5 714

493

493

16 564

7 181

123

617

–

–

–

–

24 127

12 895

616

1 110

De operationella leasingavtalen utgörs i huvudsak av leasade hyres
lokaler. All operationell leasing avser minimileaseavgifter enligt ickeuppsägningsbara operationella leasingavtal. Det finns inga materiella
underleasingavtal, inga väsentliga rörliga avgifter, inga förnyelse- eller
köpoptioner, indexklausuler eller begränsningar genom leasingarrange
mangen.
Framtida årliga betalningsåtaganden som förfaller inom ett år och
mellan ett och fem år har ökat betydligt jämfört med 2015 då nytt hyres
avtal har tecknats för lokaler på Malta.

I koncernens resultaträkning för 2016 redovisar moderbolaget tillika
koncernen en post av engångskaraktär med 15,8 miljoner kronor hän
förligt kostnader för notering på Nasdaq Stockholm som genomfördes
30 november 2016. Under 2015 redovisade koncernen två poster av
engångskaraktär kopplade till spelskatten i Österrike. Justering gjordes
för självrättelseperioden, januari 2011 till och med augusti 2014 med
24,4 miljoner kronor. Detta då det efter underhandskontakter med
skattemyndigheten samt diskussioner med lokala rådgivare framkom att
parterna har olika syn på hur skatten ska beräknas varför bolaget valde
att justera reserven. Under 2015 beslöt bolaget även med hänsyn taget
till att de juridiska processerna med stor sannolikhet kommer att pågå
under lång tid samt att som en ytterligare försiktighetsåtgärd att löpande
reservera belopp motsvarande skatten i resultatet, vilket för perioden
september 2014 till och med juni 2015 redovisades som en post av
engångskaraktär. Sedan juli 2015 redovisas spelskatten för Österrike
löpande i resultatet som kostnad för sålda tjänster varför inga poster av
engångskaraktär gällande spelskatten i Österrike är tillämplig därefter.

Balansräkning

Koncernen
2016

NOT 6 ARVODEN TILL REVISORER

Moderbolaget
2015

2016

2015

Långfristig skuld
Koncernen
2016

Moderbolaget
2015

2016

2015

Revisionsuppdraget
PwC

1 245

1 176

385

556

Summa revisions
uppdraget

1 245

1 176

385

556

Revisionsaktiviteter utöver själva revisionsuppdraget
Baker Tilly Stint AB
Mahoney
Summa revisions
aktiviteter utöver
själva revisionsupp
draget

–
–

10
3

–
–

IB Reserv spelskatt
Österrike

112 870

79 507

–

–

Reserv under året

99 131

33 363

–

–

212 001

112 870

–

–

Summa långfristig
skuld spelskatt
Österrike
Kortfristig skuld

–

IB Reserv spelskatt
Österrike

–

Reserv under året

Summa kortfristig
skuld spelskatt
Österrike

Betalningar under året
–

12

–

–

–

17

–

–

PwC

144

187

–

150

Summa skatteråd
givningstjänster

144

204

–

150

86 702

30 058

–

–

–

78 724

–

–

–86 702

–22 080

–

–

–

86 702

–

–

Skatterådgivningstjänster
Mahoney

Övriga tjänster
Mahoney

–

39

–

–

2 094

374

1 827

332

–

393

–

–

Summa övriga
tjänster

2 094

806

1 827

332

Summa arvode till
revisorer

3 482

2 198

2 212

1 038

PwC
Övriga revisionsbyråer

Som framgår av koncernens balansräkning per 31 december 2016 har
den långfristiga skulden för spelskatten i Österrike ökat med 99,1 miljo
ner kronor motsvarande årets löpande kostnadsföring för spelskatten i
Österrike. Den kortfristiga skulden för spelskatten i Österrike är reglerad,
då betalning har skett under året med 86,7 miljoner kronor enligt upp
satt betalningsplan till skattemyndigheten.
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NOT 10 INKOMSTSKATT

NOT 8 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Koncernen

Avskrivningar
kundavtal
Avskrivningar
spelplattformen

Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

–

–7 169

–

–

–52 838

–54 633

–

–

2015

2016

2015

–72

1 754

–

–

Utanför Sverige

1 983

–8 177

–

–

Aktuell inkomstskatt

1 911

–6 423

–

–

AKTUELL INKOMSTSKATT

Avskrivningar
inventarier

–3 463

–3 383

–10

–7

Övriga
avskrivningar

–189

–63

–189

–63

Summa
avskrivningar

–56 489

–65 247

–199

–70

Nedskrivningar spel
plattform (inom Social
Holdings Ltd)

–

–25 917

–

–

Summa
nedskrivningar

–

–25 917

–

0

Sverige

UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT
Sverige

368

3 002

–

–

Utanför Sverige

1 370

5 089

–

–

Uppskjuten
inkomstskatt

1 738

8 091

–

–

Summa inkomstskatt

3 649

1 668

–

–

Förändring uppskjuten inkomstskatt, 0,4 miljoner kronor, redovisas
som uppskjuten skattefordran i balansräkningen. Övriga förändringar
i resultaträkningen för uppskjuten inkomstskatt gällande både 2016
samt 2015 redovisas som uppskjuten skatteskuld.

NOT 9 FINANSIELLA POSTER

Koncernen

Koncernen

2016

Moderbolaget

2016

2015

2016

Ränteintäkter, externa

28

20

0

–

Ränteintäkter, interna

–

–

–

21

Övriga finansiella
intäkter
Summa finansiella
intäkter
Räntekostnader,
externa
Räntekostnader,
interna
Summa finansiella
kostnader
Summa
finansiella poster

Moderbolaget

2016

10 340

–38

–

2015

29 452

–36 100

5 171

–26 855

–

Skatt beräknad efter
aktuell skattesats för
moderbolaget

–6 479

7 942

–1 138

5 908

13 818

1 838

–

–

–367

–435

–

–

–17

0

22

–10

–49

–3

–2

Skatteeffekt
CFC-beskattning

–1 049

2015

Redovisad vinst
före skatt

10 369

–

2016

SKILLNAD MELLAN AKTUELL SKATT OCH SKATT BASERAD PÅ
TILLÄMPLIG SKATTESATS

Skillnad i skatt från
utlandsverksamheter

–

Moderbolaget
2015

–2 241

Skatteeffekt ickeavdragsgilla kostnader

–17 955

–33 884

–42

–17

Skatteeffekt ickebeskattningsbara
poster

16 811

25 628

9 717

–

Skatteeffekt juste
ringar från tidigare
beskattningsår

4 895

108

–

–

Förändring
underskottsavdrag

–8 010

–3 655

–8 537

–6 294

1 738

5 162

–

–

–802

–1 036

–

403

3 649

1 668

–

–

–10

–49

–1 052

–2 243

10 359

–66

–1 052

–2 221

Under 2016 samt 2015 har koncernen en post som redovisats till verkligt
värde avseende skuld för tilläggsköpeskilling. Värderingen är gjord till
verkligt värde utifrån diskonterat bedömt utfall enligt avtal.
Under 2015 var denna påverkan på det finansiella nettot inte väsent
ligt. Under 2016 har ny information uppkommit gällande uppfyllandet
av vissa villkor i avtalet som har föranlett att tilläggsköpeskillingen har
justerats ned väsentligt och denna har redovisats som en realiserad
finansiell intäkt i koncernen med 10,3 (–) miljoner kronor. Se även not 18
Finansiella instrument per kategori och värderingsnivå.
Koncernen har inga andra nettovinster eller förluster avseende
lånefordringar och kundfordringar. Koncernen har inte heller några
ränteintäkter eller räntekostnader som kräver beräkning enligt effektiv
räntemetoden.

Förändring övriga
temporära skillnader
Övrigt
Redovisad inkomst
skatt

De gällande skattesatserna är den aktuella beslutade skattesatsen för
moderbolaget, det vill säga den svenska bolagsskattesatsen som för
2016 uppgick till 22,0 (22,0) procent.
Skillnaden i skatt från utlandsverksamheter är hänförligt den upplösta
skattereserven.
Outnyttjade skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten
skattefordran har beaktats uppgår till 100,5 (64,2) miljoner kronor.
Den potentiella skattefördelen motsvarar 22,1 (14,1) miljoner kronor.
De outnyttjade skattemässiga underskotten har ej redovisats som upp
skjuten skattefordran då det inte är sannolikt att generera skattemässiga
överskott inom överskådlig tid.
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NOT 11 RESULTAT PER AKTIE
Koncernen
2016

2015

33 101

–34 433

35 849 413

35 849 413

Resultat kronor per aktie, före utspädning

0,92

–0,96

Resultat kronor per aktie, efter utspädning

0,92

–0,96

34,00

39,19

Övriga
immateriella
anläggnings
tillgångar

Goodwill

Summa
1 028 010

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare (Kkr)
GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER
Genomsnittligt totalt antal aktier

Genomsnittligt aktiepris
Se sidan 77, Definitioner, för beräkningsmetod.

NOT 12 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående anskaffningsvärde 1 januari 2015

Kundavtal

Varumärken

Spelplattform

43 180

298 700

178 377

–

507 753

Årets anskaffningar

–

–

4 341

566

–

4 907

Utveckling av teknikplattform

–

–

46 682

–

–

46 682

–

–

2 774

–

5 666

8 441

Omräkningsdifferens

–1 186

–8 204

3 978

–

–13 947

–19 359

Utgående anskaffningsvärde
31 december 2015

41 995

290 495

236 152

566

499 473

1 068 680

Förvärv av dotterbolag/inkråm

Ingående avskrivningar 1 januari 2015

–35 984

–

–71 388

–

–

–107 372

–7 169

–

–54 633

–63

–

–61 865

1 158

–

–4 152

–

–

–2 994

–41 995

–

–130 173

–63

–

–172 230

Ingående nedskrivningar 1 januari 2015

–

–

–

–

–

–

Årets nedskrivningar

–

–

–25 917

–

–

–25 917

Omräkningsdifferens

–

–

610

–

–

610

Utgående nedskrivningar
31 december 2015

–

–

–25 307

–

–

–25 307

Utgående planenligt restvärde
31 december 2015

0

290 495

80 672

503

499 473

871 143

41 995

290 495

236 152

566

499 473

1 068 680

–

–

61 511

–

–

61 511

1 985

13 735

12 105

–

23 615

51 440

43 980

304 230

309 768

566

523 088

1 181 631

–41 995

–

–130 173

–63

–

–172 230

0

–

–52 838

–189

–

–53 027

Årets avskrivningar
Omräkningsdifferens
Utgående avskrivningar 31 december 2015

Ingående anskaffningsvärde 1 januari 2016
Utveckling av teknikplattform
Omräkningsdifferens
Utgående anskaffningsvärde
31 december 2016
Ingående avskrivningar 1 januari 2016
Årets avskrivningar

–1 985

–

–7 261

–

–

–9 246

–43 980

–

–190 272

–252

–

–234 503

Ingående nedskrivningar 1 januari 2016

–

–

–25 307

–

–

–25 307

Omräkningsdifferens

–

–

–1 067

–

–

–1 067

Utgående nedskrivningar 31 december 2016

–

–

–26 374

–

–

–26 374

Utgående planenligt restvärde
31 december 2016

0

304 230

93 122

315

523 088

920 754

Omräkningsdifferens
Utgående avskrivningar 31 december 2016
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Forts. Not 12. Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella
anläggningstillgångar

Spelplattform samt övriga immateriella tillgångar i tabellen ovan redo
visas som Övriga immateriella tillgångar i koncernens balansräkningar.
Spelplattform innefattar huvudsakligen utvecklingen av Mr Greens
teknikplattform.

Moderbolaget

Årets anskaffningar

566

Nedskrivning spelplattform inom Social Holdings Ltd
Under 2015 gjordes nedskrivning av specifik spelplattform inom Social
Holdings Ltd med 25,9 miljoner kronor. Skälet till nedskrivningen var att
Mr Green valde att fokusera på kärnverksamheten och inte såg några
framtida intäkter på denna spelplattform. Bedömningen är densamma
under 2016 varför denna spelplattform fortfarande är värderad till 0
kronor.

Utgående anskaffningsvärde 31 december 2015

566

Nedskrivningsprövning av goodwill samt varumärke med
obestämbar nyttjandeperiod
Goodwill och varumärke med obestämbar nyttjandeperiod övervakas
av Mr Greens ledning baserat på de rörelsesegment som koncernen har
identifierat. Då Mr Green har ett rörelsesegment, koncernen som helhet,
utgör koncernen den kassagenererande enhet mot vilken goodwill och
varumärken nedskrivningstestas. Nedskrivningsprövning sker varje år
i samband med årsbokslutet samt vid indikation på värdenedgång, se
vidare redovisningsprinciper i not 2.
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av nyttjandevärdet och
verkligt värde minus försäljningskostnader. Det redovisade värdet för
goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandeperiod jämförs
sedan med återvinningsvärdet i syfte att fastställa eventuellt nedskriv
ningsbehov. Det beräknade återvinningsvärdet för den kassagenere
rande enheten har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde.
Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden efter
skatt baserade på av företagsledningen och styrelsen fastställd budget
och affärsplan för åren 2017-2019 samt därefter en årlig tillväxt under
perioden 2020-2026 om 10 procent och en EBITDA i linje med de
långsiktiga finansiella målet 15 procent. Kassaflöden bortom denna
period extrapoleras med en uthållig tillväxttakt om 2 procent. En dis
konteringsränta före skatt om 10 procent har använts i beräkningarna.
Väsentliga antaganden som använts för beräkning av nyttjandevärdet är
årlig försäljningsvolymtillväxt och därmed resultatutveckling, långsiktig
tillväxttakt och marknadsmässigt avkastningskrav (WACC).
Ledningen har bedömt att den årliga försäljningsvolymtillväxten
är ett viktigt antagande och att denna är den huvudsakliga orsaken
till utvecklingen av intäkter och kostnader i verksamheten. Den årliga
försäljningsvolymtillväxten baseras på ledningens erfarenhet, verksam
hetens tidigare resultat samt ledningens förväntningar på branschen och
marknadsutveckling. Den långsiktiga tillväxttakt som använts bedöms
motsvara de långsiktiga inflationsförväntningarna i de geografier där
verksamheten finns.
En känslighetsanalys har genomförts avseende följande väsentliga
antaganden i nedskrivningsprövningen; diskonteringsräntan (10 procent,
12 procent och 14 procent), försäljningsvolymtillväxten (perioden 20202026 10 procent respektive 5 procent) samt lönsamheten. Känslighets
analysen av ovanstående angivna väsentliga antaganden skulle inte
innebära att det redovisade värdet skulle överstiga nyttjandevärdet.
Årets nedskrivningsprövning påvisar inget nedskrivningsbehov av
koncernens goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandeperiod.

Ingående anskaffningsvärde 1 januari 2015

–

Ingående avskrivningar 1 januari 2015

–

Årets avskrivningar

–63

Utgående avskrivningar 31 december 2015

–63

Utgående planenligt restvärde 31 december 2015

503

Ingående anskaffningsvärde 1 januari 2016

566

Årets anskaffningar

–

Utgående anskaffningsvärde 31 december 2016
Ingående avskrivningar 1 januari 2016

566
–63

Årets avskrivningar

–189

Utgående avskrivningar 31 december 2016

–252

Utgående planenligt restvärde 31 december 2016

315

NOT 13 M
 ATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens materiella anläggningstillgångar avser i huvudsak servrar,
maskinvara, inventarier och möbler.
Koncernen Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
1 januari 2015

12 564

35

Årets anskaffningar

3 823

–

Omräkningsdifferens

–526

–

15 861

35

Ingående avskrivningar
1 januari 2015

–8 474

–12

Årets avskrivningar

–3 383

–7

491

–

–11 365

–19

4 496

16

Utgående anskaffningsvärde
31 december 2015

Omräkningsdifferens
Utgående avskrivningar
31 december 2015
Utgående planenligt restvärde
31 december 2015

Ingående anskaffningsvärde
1 januari 2016
Årets anskaffningar
Omräkningsdifferens
Utgående anskaffningsvärde
31 december 2016
Ingående avskrivningar
1 januari 2016
Årets avskrivningar
Omräkningsdifferens
Utgående avskrivningar
31 december 2016
Utgående planenligt restvärde
31 december 2016
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15 861

35

3 741

45

640

–

20 242

80

–11 365

–19

–3 463

–10

–524

–

–15 352

–29

4 890

51
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NOT 14 S
 KATTEFORDRINGAR OCH
SKATTESKULDER
Koncernen
2016

NOT 15 ÖVRIGA FORDRINGAR
Koncernen

Moderbolaget

2015

2016

2015

UPPDELNING UPPSKJUTEN
SKATTEFORDRAN OCH
SKATTESKULD

Skattekonto
Fordringar betalnings
leverantörer

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

794

952

457

175

–

914

–

–

–

–

–

Fordringar
spelleverantörer

27

–

–

–

Uppskjuten skatteskuld

–114 484 –104 040

–

–

Depositioner

2 976

6 495

103

103

Summa

–114 116 –104 040

–

–

Moms

4 498

2 552

1 907

426

Uppskjuten skattefordran

368

Övrigt

UPPSKJUTEN
SKATTEFORDRAN

Summa

Uppskjuten skattefordran

368

–

–

–

Uppskjuten
skattefordran

368

–

–

–

2016

2016

Övrig temporär skillnad
Uppskjuten
skatteskuld

2015

2016

2015

941

869

124

123

–

301

–

–

2 678

1 951

–

–

361

467

52

27

Övriga förutbetalda
kostnader

3 848

1 612

274

415

Summa

7 828

5 201

451

565

Marknadsförings
kostnader

IT-kostnader
8 003

2 236

–

–

106 481

101 804

–

–

104 040

–

–

Uppskjuten skatteskuld avser skattepliktiga temporära skillnader
mellan det redovisnings- och skattemässiga värdet på immateriella och
materiella anläggningstillgångar med 8,0 (2,2) miljoner kronor. Fördelat
på respektive typ av anläggningstillgång, avser temporär skillnad för im
materiella anläggningstillgångar, 8,5 (2,5) miljoner kronor och materiella
anläggningstillgångar, –0,5 (–0,3) miljoner kronor.
Den framtida kassaflödespåverkande delen av uppskjutna skatte
skulder är enbart hänfört till denna temporära skillnad som uppgår
till 8,0 (2,2) miljoner kronor. Övrig temporär skillnad avser uppskjuten
skatteskuld hänfört till förvärvade immateriella tillgångar i samband med
förvärvet av Green Gaming Group Plc som genomfördes 2013.
Förändringen av uppskjuten skatteskuld har redovisats i resultat
räkningen.
Koncernen
2016

					

NOT 17 LIKVIDA MEDEL
Posten Likvida medel i balansräkningarna och kassaflödesanalyserna
utgörs av följande delar:
Koncernen

Kassa och bank
Konton hos betal
tjänstleverantörer
Summa

Moderbolaget

2015

2016

2015

6 747

–

337

93

–

6 625

–

–

6 747

6 625

337

93

AKTUELL
INKOMSTSKATT
Aktuella skattefordringar
Aktuella skatteskulder
Summa

Moderbolaget
2015

Licenskostnader

114 484

–
704

2016
Hyror

UPPSKJUTEN
SKATTESKULD
Temporära skillnader
anläggningstillgångar

–
2 467

Koncernen

Moderbolaget

2015

129
11 042

NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER

Den uppskjutna skattefordran kommer inte att realiseras inom
tolv månader.
Förändringen av uppskjuten skattefordran har redovisats i resultat
räkningen.
Koncernen

9 784
18 079

Y (63) Z

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

206 276

129 088

11 723

4 265

60 632

61 194

–

–

266 908

190 281

11 723

4 265
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NOT 18 F INANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI OCH VÄRDERINGSNIVÅ
Beskrivning av respektive kategori samt beräkning av verkligt värde fram
går under Not 2 Redovisningsprinciper och avsnittet Finansiella risker och
riskhantering samt under tabellen nedan.
Finansiella tillgångar och skulder i andra valutor än i svenska kronor
uppgick till 258,8 (187,6) miljoner kronor respektive 53,5 (39,1) miljoner

kronor i slutet av rapportperioden. Med en tioprocentig förstärkning
(försvagning) av svenska kronan gentemot utländska valutor skulle dessa
finansiella tillgångar och skulder påverka eget kapital med 20,5 (14,8)
miljoner kronor.

2016
KATEGORIER FÖR FINANSIELLA
TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Poster
redovisade till
verkligt värde via
resultaträkningen

2015

Låneoch kund
fordringar

Övriga
finansiella
skulder

Poster
redovisade till
verkligt värde via
resultaträkningen

Låneoch kund
fordringar

Övriga
finansiella
skulder

Övriga fordringar

–

13 331

–

–

10 090

–

Fordran på betalningsleverantörer

–

60 632

–

–

61 194

–

Kassa och bank

–

206 276

–

–

129 088

–

Summa finansiella tillgångar

–

280 239

–

–

200 372

–

Leverantörsskulder

–

–

69 027

–

–

33 246

Övriga skulder

91

–

321

10 069

–

–

Summa finansiella skulder

91

–

69 348

10 069

–

33 246

Den finansiella skuld som är värderad till verkligt värde per balansdagen
är värderad till verkligt värde utifrån ej observerbar data (nivå 3 enligt
verkligt värde-hierarkin). Denna finansiella skuld avser skuld för tilläggs
köpeskilling, 0,91 (10,1) miljoner kronor.
Förändringen mot föregående år förklaras huvudsakligen av att
tilläggsköpeskillingen har justerats ned och förändringen redovisas som
finansiell intäkt i koncernen som framgår i not 9 Finansiella poster. Den
kvarvarande skulden för tilläggsköpeskilling är värderad till verkligt värde
utifrån diskonterat bedömt utfall enligt avtal. Diskonteringen ger inte

någon väsentlig påverkan på dess värderingen inom nivå 3, varför inga
ytterligare tilläggsupplysningar bedöms vara nödvändiga. För ytterligare
information om tilläggsköpeskilling i samband med förvärv, se not 25
Innehav i koncernbolag.
För låne- och kundfordringar samt övriga finansiella skulder bedöms
det verkliga värdet i huvudsak överensstämma med det bokförda värdet.
Detta med anledning av den korta löptiden för dessa finansiella tillgångar
och skulder. Ännu ej avslutade sportspel och vad redovisas som Övriga
finansiella skulder upptaget till anskaffningsvärde.

NOT 19 EGET KAPITAL
I koncernen består övrigt tillskjutet kapital av överkursfond samt
aktieägartillskott. Omräkningsreserven avser omräkning av finansiella
rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella
räkenskaper i annan valuta än den valuta som koncernens finansiella
rapporter presenteras i. För upplysning om förändring av eget kapital
i koncernen hänvisas till Rapport över förändring i koncernens eget
kapital, sidan 45.
För moderbolaget består det bundna kapitalet av aktiekapitalet. Fritt
eget kapital i moderbolaget består av överkursfond, aktieägartillskott
samt balanserade medel. Balanserade medel består av summan av årets
resultat samt balanserat resultat från tidigare år.
AKTIEKAPITALETS SAMMANSÄTTNING
2016

Bolaget har
enbart en
aktieklass

2015

Antal
aktier

Aktiekapital
(Kkr)

Antal
aktier

Aktiekapital
(Kkr)

35 849 413

35 849

35 849 413

35 849

FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER
Förändring

Antal aktier

3 feb 2012 Bolaget bildas

50 000

50 000

8 april 2013 Fondemission

6 107 335

6 157 335

29 692 078

35 849 413

20 juni 2013 Nyemission

Kvotvärden för aktien är 1 krona. Samtliga aktier berättigar innehavaren
till samma rättigheter i bolagets tillgångar och vinster.

Teckningsoptionsprogram 2014		
Mr Green & Co AB extra bolagsstämma fattade den 19 mars 2014 beslut
om att emittera högst 1 400 000 teckningsoptioner. Lösenkursen för
aktien ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för
aktien på Aktietorget noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen
under perioden från och med den 5 mars 2014 till och med den 18
mars 2014. Den genomsnittliga kursen för perioden var 34 kronor och
därmed blir lösenkursen 68 kronor. Varje teckningsoption ger rätt att
teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren
för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 20 mars
2017 till och med den 20 april 2017.
Vid utgången av 2016 hade tolv ledande befattningshavare totalt
1 100 000 (varav VD 250 000) teckningsoptioner. Det genomsnitt
liga anskaffningspriset för teckningsoptionerna är 0,52 kronor per
teckningsoption. Värdering av aktieoptionerna är gjord till marknadspris
och är utförd av extern part i Black-Scholes optionsvärderingsmodell. I
beräkningen av optionernas verkliga värde har därutöver följande anta
ganden använts: riskfri ränta baserad på avkastningskurvan för svenska
statsobligationer om –0,34 procent och en förväntad volatilitet om 30
procent. Volatiliteten har fastställts baserat på historisk och förväntad
volatilitet i aktien och andra jämförbara bolag.
Teckningsoptionsprogram 2016		
Mr Green & Co AB årsstämma fattade den 21 april 2016 beslut om att
emittera högst 1 020 000 teckningsoptioner till ledande befattnings
havare samt 360 000 teckningsoptioner till styrelsens ledamöter.
Lösenkursen för aktien ska uppgå till ett belopp motsvarande 130
procent av den för aktien på Aktietorget noterade volymvägda genom
snittliga betalkursen under perioden från och med den 7 april 2016 till
och med den 20 april 2016. Den genomsnittliga kursen för perioden var
35 kronor och därmed blir lösenkursen 45 kronor. Varje teckningsoption
ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet
med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med
den 22 april 2019 till och med den 22 maj 2019.
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Forts. Not 19. Eget kapital
Vid utgången av 2016 hade elva ledande befattningshavare totalt
860 000 (varav VD 250 000) teckningsoptioner och styrelsens ledamöter
320 000 teckningsoptioner.
Det genomsnittliga anskaffningspriset för teckningsoptionerna är 2,64
kronor per teckningsoption. Värdering av aktieoptionerna är gjord till
marknadspris och är utförd av extern part i Black-Scholes optionsvärde
ringsmodell. I beräkningen av optionernas verkliga värde har därutöver
följande antaganden använts: riskfri ränta baserad på avkastningskurvan
för svenska statsobligationer om –0,27 procent och en förväntad volati
litet om 28 procent. Volatiliteten har fastställts baserat på historisk och
förväntad volatilitet i aktien och andra jämförbara bolag.
Om båda teckningsoptionsprogrammen utnyttjas till fullo medför det
en total utspädningseffekt motsvarande cirka 7,20 procent av det totala
antalet aktier och röster i bolaget. I samband med överlåtelsen av teck
ningsoptioner har respektive optionsinnehavare ingått optionsavtal med
bolaget vilka innehåller standardvillkor för denna typ av avtal, däribland
bestämmelser om återköpsrätt och förköpsrätt.

Teckningsoptions
program 2014

Lösenpris /
Option kr

2016 Antal
optioner

2015 Antal
optioner

Per 1 januari

68,00

1 110 000

1 100 000

Tilldelade

68,00

–

160 000

Förverkade

68,00

–

–150 000

Per 31 december

68,00

1 110 000

1 110 000

Lösenpris /
Option kr

2016 Antal
optioner

2015 Antal
optioner

Per 1 januari

45,00

–

–

Tilldelade

45,00

1 220 000

–

Teckningsoptions
program 2016

Förverkade

45,00

–40 000

–

Per 31 december

45,00

1 180 000

–

Under 2016 har optioner tecknats för 3 221 (42) Kkr samt återköp av
optioner har skett med 106 (75) Kkr.

Skatter för personalen
Moms
Spelarkonton
Tilläggsköpeskilling
Övriga skulder
Summa

Koncernen

Upplupna löner och
semesterlöner

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

11 664

2 405

3 166

1 124

Upplupna sociala
avgifter

1 847

909

1 048

506

Upplupna pensions
premier

2 539

1 656

1 100

823

Upplupen spelroyalty

21 102

12 625

–

–

Upplupna spelskatter

7 072

6 503

–

–

Upplupna avgifter be
talningsförmedlingar

16 969

1 191

–

–

Upplupna marknads
föringskostnader

9 842

21 605

–

–

Upplupna kostnader
revisionsarvode

499

508

–35

–30

Upplupna advokat
kostnader

1 432

4 251

32

221

Upplupna konsult
arvoden

3 481

2 304

373

853

Upplupna styrelse
arvoden

609

307

408

152

4 773

4 520

247

550

81 830

58 785

6 339

4 200

Övriga upplupna
kostnader och förut
betalda intäkter
Summa

NOT 22 NÄRSTÅENDE PARTER
Bolaget och dess dotterbolag har tecknat tjänsteavtal med flera företag
som kontrolleras av bolagets närstående. Samtliga avtal har avslutats.
Tjänsterna utgjordes av uppdrag inom produktutveckling, projekt riktade
mot nya marknader samt public affair arbete.
Alla transaktionerna med närstående har prissatts på marknadsmäs
siga villkor. Koncernens totala kostnader för erhållna tjänster under året
uppgick till 0,2 (2,4) miljoner kronor.

NOT 20 ÖVRIGA SKULDER
Koncernen

NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

5 291

4 380

875

949

285

31

–

–

4 448

3 890

–

–

91

10 069

–

–

225

2 120

–

–

10 340

20 490

875

949

Moderbolag

2016

2015

–

–

150

2 429

4 814

4 532

44 169

–1 833

6 650

6 000

Köp av tjänster från närstående parter
Köp från dotterbolag
Köp från övriga närstående parter
Försäljning av tjänster till
närstående parter
Försäljning till dotterbolag
Finansiella transaktioner med
närstående parter
Utdelning från dotterbolag
Koncernbidrag från svenska dotterbolag
Ränteintäkter från dotterbolag

–

21

Räntekostnader till dotterbolag

–1 049

–2 241

51 543

6 591

79 767

45 718

Fordringar på närstående parter
Fordringar på dotterbolag
Skulder till närstående parter
Skulder till dotterbolag
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NOT 23 RESULTAT FRÅN ANDELAR
I KONCERNFÖRETAG

NOT 24 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Moderbolaget
Moderbolaget
2016

Anteciperad utdelning samt justering
anteciperad utdelning från dotterbolag

44 169

–1 833

–

41

44 169

–1 792

Resultat vid försäljning av andelar i
koncernföretag
Summa resultat från andelar i
koncernföretag

2015

2016

2015

Koncernbidrag från svenska dotterbolag

6 650

6 000

Summa bokslutsdispositioner

6 650

6 000

För 2015 redovisas en justering av anteciperad utdelning från dotter
bolag då den av bolagsstämman beslutade utdelningen blev 1,8 miljoner
kronor lägre än den bokförda tillika anteciperade utdelningen i samband
med räkenskapsår 2014.

NOT 25 INNEHAV I KONCERNBOLAG
Bolag

Ägarandel

Antal aktier

2016

2015

Malta

100%

275 963

709 891

709 891

Malta

100%

240 000

–

–

Org-nr

Huvudkontor

Green Gaming Group Plc

C45567

- Mr Green Limited

C43260
C35105

St Kitts & Nevis

0%(100%)

–

–

–

- DSRPTV Gaming Ventures Limited 2)

C59749

Malta

0% (0%)

–

–

–

- Social Holdings Limited 2)

C56495

Malta

0% (0%)

–

–

–

- Admar Services (Gibraltar) Limited

113955

Gibraltar

100%(0%)

2 620

–

–

- Admar Services (Malta) Limited

C74500

Malta

100%(0%)

1 200

–

–

- Wizard's Hat Limited

C78415

Malta

100%(0%)

1 200

–

–

556895-0017

Stockholm

100%

500

3 544

3 544

- Marketing Strategies Limited

Mr Green Consulting AB 3)

1)

Mr Green & Co Technology AB

556882-1176

Stockholm

100%

500

50

50

Mr Green & Co Optionsbärare AB

556961-2228

Stockholm

100%

500

3 739

624

717 224

714 109

Summa
1) Likviderat under 2016.
2) Fusionerat in i Mr Green Limited under 2015.
3) Intern omstrukturering under 2015 och namnändrat från Social Thrills AB till Mr Green Consulting AB.

Förändringar av innehav i koncernbolag
Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde

2016

2015

714 109

710 741

Interna omstruktureringar

–

3 368

Lämnade aktieägartillskott

3 115

–

717 224

714 109

Utgående anskaffningsvärde

Förändringar i koncernstrukturen
Under 2016 har moderbolaget lämnat aktieägartillskott med 3,1 miljoner
kronor motsvarande sålda optioner i dotterbolaget Mr Green & Co
Optionsbärare AB. Därutöver har det inte skett några förändringar på
moderbolagsnivå.
I underkoncernen har moderbolaget, Green Gaming Group Plc, inves
terat i aktiekapital i tre nyetableringar tillika helägda dotterbolag; Admar
Services Malta Ltd, Admar Services Gibraltar Ltd samt Wizard’s Hat Ltd.
Under 2015 gjordes tre koncerninterna förvärv samt två fusioner
och samtliga var helägda koncernbolag. Moderbolaget Mr Green & Co

AB förvärvade Social Thrills AB från Social Holdings Ltd. Det förvärvade
bolaget ändrade därefter firmanamn till Mr Green Consulting AB.
Vidare förvärvade Mr Green Ltd de båda bolagen Social Holdings Ltd
och DSRPTV Gaming Ventures Ltd från underkoncernens moderbolag
Green Gaming Group Plc. Därefter fusionerades Social Holdings Ltd samt
DSRPTV Gaming Ventures Ltd upp i Mr Green Ltd.
I förvärvet av Social Holdings Ltd under 2014 ingick bestämmelser om
en tilläggsköpeskilling, som kunde tillfalla säljarna senast under 2017. Då
ny information uppkom under första kvartalet 2016 avseende uppfyllan
det av vissa avtalsvillkor, bedöms det inte längre sannolikt att huvuddelen
av tilläggsköpeskillingen kommer vara aktuell.
För 2016 uppgår den kvarvarande reserverade tilläggsköpeskillingen
till 91 Kkr (10,1 miljoner kronor). Denna korrigering av tilläggsköpeskil
ling och tillhörande goodwill har inte påverkat förvärvsanalysen från
2014 då korrigeringen inte skedde inom det så kallade öppna fönstret,
värderingsperioden som är tolv månader efter förvärvet. Istället redovisas
och värderas tilläggsköpeskilling enligt reglerna gällande finansiell skuld
samt nedskrivningsprövning gällande goodwill. Se not 18 Finansiella
instrument per kategori och värderingsnivå samt not 12 Immateriella
anläggningstillgångar.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
koncernredovisningen respektive årsredovisningen har
upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli
2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder respektive god redovisningssed och ger

en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets
ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för
koncernen respektive moderbolaget ger en rättvisande
översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och
de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 16 mars 2017
Kent Sander
Ordförande
Henrik Bergquist
Ledamot

Andrea Gisle Joosen
Ledamot
Danko Maras
Ledamot

Eva Lindqvist
Ledamot
Tommy Trollborg
Ledamot

Per Norman
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Bo Åsell
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Mr Green & Co AB (publ), org.nr 556883-1449

VÅR REVISIONSANSATS

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN

Översikt

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Mr Green & Co AB (publ) för år
2016. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning
ingår på sidorna 27–67 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning
per den 31 december 2016 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisnings
lagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2016 och av dess finan
siella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom
de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden

♣E
 fterlevnad av lagar och regler beaktat utvecklingen
av spelverksamhet på olika nationella marknader

♣N
 edskrivningsprövning för goodwill och varumärken
med obestämbar livslängd

Särskillt
betydelsefulla
områden

Väsentlighet

Omfattning

Revisionens inriktning och omfattning

Mr Greens verksamhet består av spel på Internet via externa spelleverantörer. Övervägande del av intäkterna
består av kasino spel inklusive live kasino. Under året
har bolaget också utvecklat och lanserat en bettingverksamhet i form av sportbook.
Vi har utfört en fullständig revision s.k. “full scope”
av fem rapporterande bolag i koncernen; moderbolaget Mr Green & Co AB, Mr Green & Co Optionsbärare
AB, Mr Green & Co Technology AB, Mr Green Consulting AB och Mr Green Ltd.
Vi har utfört särskilda granskningsåtgärder s.k. “specified procedures” för det maltesiska moderbolaget till
Mr Green Ltd, Green Gaming Group Plc med avseende
på utdelningar, koncernmellanhavanden och aktuella
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skatter samt för Admar Services Gibraltar Ltd, Admar
Services Malta Ltd och, det från 2016 likviderade bolaget, Marketing Strategies Ltd med avseende på rutiner
för processer och rapportering, granskning av närståendetransaktioner, marknadsföringsrelaterade kostnader
och därtill hänförliga bokslutsreserver. För dotterföretag med revisionsplikt har lagstadgad revision utförts.
Vår revisionsansats täcker in 100 % av koncernens
omsättning och 100 % av resultat före skatt.
Vi utformade vår revision genom att fastställa
väsentlighetnivå och bedöma risken för väsentliga
felaktigheter i de finansiella rapporterna. Vi beaktade
särskilt de områden där verkställande direktören och
styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel
viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har
gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra.
Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken
för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt
om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit
upphov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av
oegentligheter.
Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de
finansiella rapporterna som helhet, med hänsyn tagen
till koncernens struktur, redovisningsprocesser och
kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar.

Väsentlighet

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av
vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas
för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av
oegentligheter eller fel. De betraktas som väsentliga om
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användarna fattar med
grund i de finansiella rapporterna.
Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa
kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering som helhet. Med hjälp av dessa och
kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders
karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma
effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på
de finansiella rapporterna som helhet.
Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de
områden som enligt vår professionella bedömning
var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella
perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för
revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men
vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Hur vår revision beaktade det särskilt
betydelsefulla området

Särskilt betydelsefullt område

Efterlevnad av lagar och regler beaktat utvecklingen av
spelverksamhet på olika nationella marknader

Mr Greens beskrivning och upplysning av efterlevnad
av lagar och regler återfinns i Not 2 Redovisningsprinciper under Väsentliga redovisningsbedömningar, uppskattningar och antaganden.
Spel är på de flesta nationella marknader reglerade
i lag och all spelverksamhet är i princip tillståndspliktig. De flesta onlinespeloperatörer har licenser
från EU länder ex Malta. Det är svårt att ha en
uppfattning om hur rättsläget kommer att påverka
förutsättningarna för Mr Green och andra online
speloperatörer då lagstiftningen på många inhemska
marknader är i ständig utveckling och därmed är
detta ett komplext område i revisionen.

Mr Greens spelverksamhet är etablerat på och
opererar från Malta där man har spellicens.
Vi har utvärderat företagsledningens process och
vilka kontroller som företagsledningen förlitar sig på
avseende efterlevnad av lagar och regler i samtliga de
olika nationella marknader som Mr Green bedriver
verksamhet i. Som en del i vår granskning har vi
förvissat oss om att det finns etablerade rutiner inom
Mr Green avseende att vara uppdaterade med aktuella
förändringar i lagar och regler på olika nationella
marknader samt företagsledningens bedömningar
avseende vilken möjlig påverkan förändringar skulle
innebära för Mr Greens verksamhet
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Hur vår revision beaktade det särskilt
betydelsefulla området

Särskilt betydelsefullt område

Den potentiella risken för rättstvister och tillbakadragna licenser, ej efterlevnad av spellagstiftningen
samt licensregleringar kan ge upphov till väsentliga
viten, straffavgifter eller legala tvister och i värsta fall
innebära avstängning från vissa marknader.
Mr Green blockerar bland annat IP-adresser för
användare på marknader där Mr Greens speltjänster
är förbjudna eller där rättsläget är oklart av andra
anledningar Mr Green blockerar bland annat
IP-adresser för användare på marknader där
Mr Greens speltjänster är förbjudna eller där rätts
läget är oklart av andra anledningar.

Vi har i vår granskning av Mr Greens IT-miljö, där
PwC-expertis inom IT-granskning ingår som en del av
revisionsteamet, kontrollerat effektiviteten i Mr Green
förhindrande/försvårande åtgärder som syftar till
att begränsa vissa användares åtkomst av Mr Greens
tjänster
Vi har också tagit del av koncernens rapportering av
pågående rättsfall eller där osäkerhet avseende rättsläget föreligger. Vi har diskuterat samtliga väsentliga
ärenden för att bedöma bolagets uppskattningar av
sannolikhet och magnitud av eventuella krav som
skulle kunna uppstå. Vi har även tagit del av externa
legala rådgivares ställningstaganden och rapportering
i den utsträckning sådana förekommit.
Från denna granskning har inget framkommit som
föranlett att väsentliga iakttagelser rapporterats till
revisionsutskottet.

Nedskrivningsprövning för goodwill och varumärken
med obestämbar livslängd

Mr Greens beskrivning av Nedskrivningsprövning
för goodwill och varumärken återfinns under Not 2
Redovisningsprinciper samt i Not 12 Immateriella
anläggningstillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar uppgår till en
väsentlig post i Mr Green & Co AB, 921 MSEK (2015:
871 MSEK) vilket motsvarar ca 75 % av de totala tillgångarna. Av dessa utgör ca 523 MSEK goodwill dvs.
ca 43 % och varumärken 304 MSEK eller ca 25 % av
totala tillgångar. Resterande immateriella tillgångar utgörs av förvärvade kundavtal och aktiverade
utvecklingskostnader för spelplattform webbplatser
och appar.

I vår granskning har vi inhämtat företagslednings
kassaflödesprognoser och de uppskattningar och
bedömningar som ligger till grund för dessa. Vi har
granskat och bedömt rimligheten i de antaganden
om årlig tillväxttakt, försäljningsvolymer och diskonteringsränta som företagsledningen presenterat för
oss. Som ett led i vår granskning av företagsledningens
uppskattningar och bedömningar jämför vi tidigare
perioders uppskattningar och bedömningar mot
faktiskt utfall för att därigenom bedöma företagsledningens förmåga att göra realistiska uppskattningar.
Vi säkerställer också att kassaflödesprognoserna
överensstämmer med den budget och affärsplan som
fastställts av styrelsen.
Denna prövning visade att återvinningsvärdet översteg
det redovisade värdet och att något nedskrivnings
behov för goodwill och övriga immateriella tillgångar
inte föreligger. Företagsledningens genomförda känslighetsanalys avseende väsentliga antaganden indikerar att det finns tillräckliga marginaler i beräkningen
och vi instämmer i den slutsatsen.
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ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen, koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 16–19 samt 73–76. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
än att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat
övervaka bolagets finansiella rapportering.
REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktighe-

ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
finns på Revisorsnämndens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/
documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för Mr Green
& Co AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
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bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägen
heter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på
ett betryggande sätt.
REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
♣ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
♣ på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolags
lagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/
documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 17 mars 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Bo Åsell
Auktoriserad revisor
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Hållbarhetsnoter och GRI-index

HÅLLBARHETSNOT 2
VÄSENTLIGHETSANALYSEN

HÖGRE

IDENTIFIERADE HÅLLBARHETSOMRÅDEN

Väsentlighet för externa intressenter

Mr Green redovisar sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredo
visning som publiceras i mars månad och är upprättad enligt
Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhets
rapportering (version G4) på tillämpningsnivån ”Core”. GRI är
en fristående och icke vinstdrivande organisation vars riktlinjer
för hållbarhetsrapportering är de mest erkända och använda
världen över liksom i Sverige. Organisationen har arbetat fram
globala riktlinjer för hur företag ska redovisa det som ryms
under begreppet hållbar utveckling. På webbplatsen
globalreporting.org finns en komplett bild av GRI och dess
regelverk.
Hållbarhetsredovisningen för 2016 omfattar sidorna 14-19
samt GRI-index på sidorna 75-76. En översiktlig sammanställ
ning av rapporterade indikatorer finns i GRI-index på sidan
76. Styrelsens underskrift av hållbarhetsredovisningen 2016
återfinns på sidan 67.
Mr Greens hållbarhetsarbete stödjer sig på uppförandekoden
och de styrande dokumenten för verksamheten. Som stöd för
vilka frågor där Mr Green som bolag har störst påverkan, och
som är viktigast för bolagets intressenter att redovisa, utgår
Mr Green från en väsentlighetsanalys som är bearbetad av kon
cernledningen. Samtliga GRI:s aspekter har analyserats utifrån
hur viktiga de är för de hållbarhetsområden som Mr Green har
identifierat som väsentliga och var respektive aspekts påverkan
är som störst, inom eller utom koncernen. Utifrån de identi
fierade aspekterna har de olika indikatorerna analyserats och
beslut har fattats om vilka som ska redovisas.
Enligt ett nytt lagkrav ska bolag rapportera sitt hållbarhets
arbete inom områdena mänskliga rättigheter, motverkan
av korruption, sociala frågor och miljö. Mr Green har inte
identifierat mänskliga rättigheter som ett av de mest väsentliga
hållbarhetsområdena för bolaget men bedriver ett strukture
rat arbete med såväl antikorruption som miljö vilket beskrivs
närmare i hållbarhetsredovisningen. Angående mänskliga rättig
heter är Mr Greens viktigaste bidrag att alla anställda behandlas
på samma sätt oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller
religion. Inom området mänskliga rättigheter kan också nämnas
Mr Greens arbete med att förhindra affiliates från att rekrytera
kunder från webbplatser med innehåll som Mr Green inte
tillåter såsom pornografi och fildelningssajter.
Uppgifterna omfattar hela Mr Green-koncernen om inget
annat anges. Framgent avser Mr Green att årligen i samband
med avgivande av årsredovisning också lämna hållbarhetsredo
visning Hållbarhetsrapporten har inte granskats av en oberoende
tredje part.

I väsentlighetsanalysen har Mr Green vägt samman de områden
som bolaget bedömt som strategiskt viktiga och de frågor som
intressenterna ser som viktigast. I intressentdialogerna ingick
totalt 16 hållbarhetsområden som placerats in i nedanstående
diagram efter väsentlighet för intressenterna. Mr Greens
koncernledning har valt att prioritera de sju områden som
grönmarkerats i diagrammet. Intressenterna ansåg inte att
minskad miljöpåverkan är en väsentlig fråga för Mr Green vilket
sannolikt beror på att verksamheten har begränsad miljöpåver
kan. Mr Green anser dock att även små bidrag till att minska
klimatpåverkan är viktiga varför miljö ingår som en del av
hållbarhetsarbetet.
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LÄGRE

HÅLLBARHETSNOT 1
OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

10
11

9

15
Prioriterade områden

LÄGRE

Väsentlighet för interna intressenter

Identifierade hållbarhetsområden
1. Långsiktig lönsamhet
2.	Regelefterlevnad så som antikorruption och
motverkan av penningtvätt
3. Hög kundnöjdhet
4. Green Gaming (ansvarsfullt spelande)
5. Rättvisa anställningsvillkor
6. Utbildning för anställda
7. Datasäkerhet och skydd av kundinformation
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mr Green har gjort en analys av sin värdekedja för att identi
fiera och arbeta med de mest väsentliga miljömässiga, sociala
och ekonomiska frågorna. I denna analys har bolaget fått
insikter och förståelse för hur dess verksamhet påverkar andra.
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Mångfald och jämställdhet
Rättvisa ersättningar
Etiskt affärsbeteende
Anställdas hälsa och säkerhet
Följa god marknadspraxis
Hållbarhet i leverantörskedjan
Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal
Minskad miljöpåverkan
Välgörenhetsprojekt

HÖGRE
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HÅLLBARHETSNOT 4
AVGRÄNSNINGAR I RAPPORTERINGEN

HÅLLBARHETSNOT 3
INTRESSENTDIALOGERNA
Under 2016 identifierade Mr Green de intressenter som
påverkar och påverkas av verksamheten. De intressentgrup
per som identifierades var: kunder, medarbetare, aktieägare,
leverantörer och investerare. Efter att grupperna identifierats
genomfördes intressentdialoger i enlighet med GRI för att få
höra deras uppfattningar om vilka hållbarhetsområden som
de tycker är viktigast för Mr Green. Dialogerna genomfördes
som en anonym undersökning online där intressenterna fick
ranka hållbarhetsområden efter hur viktiga de ansågs vara för
Mr Green.

Intressentgrupp

Mest väsentliga områden som
lyftes fram i dialogen

Medarbetare

Långsiktig lönsamhet
Hög kundnöjdhet
Regelefterlevnad
Green Gaming

Kunder

Säkra betalningslösningar
Onlinesäkerhet
Motverka korruption
Datasäkerhet och skydd av
kundinformation

Leverantörer

Rättvisa anställningsvillkor
Hög kundnöjdhet
Green Gaming
Onlinesäkerhet

Aktieägare

Långsiktig lönsamhet
Regelefterlevnad
Utbildning för anställda
Hög kundnöjdhet

Investerare

Långsiktig lönsamhet
Regelefterlevnad
Hög kundnöjdhet
Green Gaming

Väsentligt område

Avgränsningar i rapporteringen

Långsiktig
lönsamhet

Lönsamhet är en väsentlig aspekt inom
organisationen och omfattar alla
enheter i koncernen.

Regelefterlevnad

Regelefterlevnad är en väsentlig aspekt
inom organisationen och omfattar alla
enheter i koncernen.

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet är en väsentlig aspekt
utom organisationen och omfattar alla
kunder på alla marknader.

Green Gaming
(ansvarsfullt
spelande)

Ansvarsfullt spelande är en väsentlig
aspekt inom organisationen främst
hänförlig till verksamheten på Malta som
innehar spellicenserna och som därför
måste säkerställa efterlevnad av krav från
licensgivarna. Rapporteringen omfattar
dock hela koncernen då både koncern
ledningen och IT (lokaliserade i Sverige) är
involverade i styrningen på området.

Utbildning för an
ställda och rättvisa
anställningsvillkor

Båda är väsentliga aspekter inom orga
nisationen och omfattar alla anställda
i alla enheter i koncernen, inklusive
konsulter.

Datasäkerhet och
skydd av kundinformation

Datasäkerhet och skydd av kundinfor
mation är en väsentlig aspekt inom
organisationen och omfattar alla
enheter i koncernen.

HÅLLBARHETSNOT 5
MR GREENS STYRANDE DOKUMENT FÖR
HÅLLBART FÖRETAGANDE
Anti-korruption policy
Finanspolicy
HR-policy
Hållbarhetpolicy
Informationssäkerhets
policy
Inköpspolicy
Insiderpolicy
IT-policy
Kommunikations policy
Policy för internkontroll
Policy för regelefterlevnad
Uppförandekod
Visselblåsare
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(Anti-bribery & Corruption Policy)
(Finance Policy)
(HR Policy)
(Sustainability Policy)
(Information Security Policy)
(Purchasing Policy)
(Insider Policy)
(IT Policy)
(Communication Policy)
(Corporate Governance Policy)
(Compliance Policy)
(Code of Conduct)
(Public Interest Disclosure
“Whistleblower” Policy)
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GRI-index
GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR
Sida i årsre
dovisningen

Kommentar

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1 Uttalande från vår VD och styrelseordförande

2–3, 26

G4-3 Företagets namn

omslag

G4-4 Våra främsta varumärken och produkter
G4-5 Vårt huvudkontor
G4-6 Platser där vi verkar
G4-7 Ägande och bolagsform
G4-8 Våra marknader

5, 12–13
51
1, 12, 14

1, 12, 15
78–79

G4-10 Våra anställda

18, 57

G4-12 Vår värdekedja

Regioner sidan 1, licenser sidan 12 och personal sidan 14

21, 27

G4-9 Storleken på företaget

G4-11 Kollektivavtal

Not 1

–

Mr Green följer lokal praxis avseende pensioner och försäk
ringar. I Sverige har de anställda bland annat tjänstegrupp
livsförsäkring, trygghetsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.
Kollektivavtal saknas.

14–15

G4-13 Väsentliga förändringar i företaget

3

Verkställande direktören kommenterar noteringen på
Nasdaq Stockholms huvudlista

G4-14 Försiktighetsprincipen

–

Då Mr Greens miljöpåverkan är begränsad beaktar vi inte
Rio-konventionens försiktighetsprincip

G4-15 Principer och överenskommelser som vi följer

16–19

G4-16 Organisationer där vi är medlemmar

17–18

VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR
G4-17 Inkluderade juridiska enheter

Inga enheter är undantagna

G4-18 Hur vi identifierat väsentliga aspekter

73–74

G4-19 Identifierade väsentliga aspekter

74, 76

G4-20 Avgränsningar inom organisationen

74

G4-21 Avgränsningar utanför organisationen

74

G4-22 Rättelser från tidigare rapporter

–

E/T då detta är Mr Greens första GRI-rapport

G4-23 Väsentliga skillnader i omfattning och aspekter

–

E/T då detta är Mr Greens första GRI-rapport

INTERAKTION MED VÅRA INTRESSENTER
G4-24 Våra viktigaste intressenter

16, 74

G4-25 Hur vi identifierat våra viktigaste intressenter

74

G4-26 Hur vi interagerar med våra intressenter

74

G4-27 Väsentliga ämnen som intressenterna lyft

Not 3

73–74
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Sida i årsre
dovisningen

Kommentar

RAPPORTPROFIL
G4-28 Rapporteringsperiod

73

G4-29 Senast publicerade GRI-rapport

–

G4-30 Rapporteringsfrekvens

73

G4-31 Kontaktperson för innehållet i denna rapport

80

G4-32 Val av redovisningsprincip och GRI Index

73

G4-33 Externt bestyrkande

73

E/T då detta är Mr Greens första GRI-rapport

BOLAGSSTYRNING
G4-34 Bolagsstyrning

27–33

ETIK OCH INTEGRITET
G4-56 Våra värderingar och normer

4, 73

SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR
Väsentligt område

Identifierad GRI-aspekt

GRI-indikator

Sida i redovisningen

Långsiktig lönsamhet

Ekonomiskt resultat

EC1 – Skapat och fördelat ekonomiskt
värde

DMA: 4-15
Indikator: 15

Regelefterlevnad

Produktansvar regelefterlevnad

PR9 – Böter för bristande regelefterlevnad
vad avser produkter och tjänster

DMA: 17-18
Indikator: 17-18

Kundnöjdhet

Märkning av produkter

PR5 – Resultat av kundundersökningar

DMA: 17
Indikator: 17

Kunders hälsa och säkerhet

PR2 – Antal fall av brister i efterlevnad av
regler eller självreglering kring produkter
och tjänsters påverkan på kundernas hälsa
och säkerhet

DMA: 17-18
Indikator: 17-18

PR6 – Försäljning av omdiskuterade
produkter och tjänster

Ansvarsfullt spelande

DMA: 17-18
Indikator: 17-18
Indikator: 18

Marknadsföring

PR7 – Antal fall av brister i efterlevnad av
regler eller självreglering kring marknads
föring, inklusive annonsering reklam och
sponsring.

Arbetsförhållanden

Anställning

LA1 – Nyanställning och personal
omsättning

DMA: Mr Green arbetar
med att ta fram denna
information till nästa års
rapport
Indikator: Mr Green
arbetar med att ta fram
denna information till
nästa års rapport

Utbildning för anställda

Utbildning

LA11 – Andel anställda som regelbundet
får prestationsutvärderingar och utveck
lingssamtal

DMA: 18-19
Indikator: 18-19

Datasäkerhet och skydd av
kundinformation

Kundintegritet

PR8 – Klagomål avseende kundintegritet
och förlust av kunddata

DMA:17
Indikator: 17
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Definitioner
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 från och med den
3 juli 2016. I enlighet med dessa riktlinjer lämnas information
om val av alternativa nyckeltal, hur koncernen tillämpar dessa
samt hur de definieras i denna årsredovisning. Jämförelsetal för
föregående perioder lämnas enligt samma principer.

Förutom de branschrelaterade nyckeltal som inte beräknas
enligt IFRS som framgår i avsnittet nedan, lämnar koncernen
även information om nyckeltal avseende vissa kostnader i
resultaträkningen i förhållande till intäkterna. Dessa nyckeltal är
särskilt väsentliga utifrån ett branschperspektiv.
Alternativa nyckeltal som presenteras i årsredovisningen bör
inte betraktas som en ersättning för termer och begrepp i enlig
het med IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande
nyckeltal hos andra företag.

Definitioner av alternativa nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS
Alternativa nyckeltal

Definition

Syfte

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat före skatt i relation till genomsnittligt eget
kapital.

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

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

Måttet åskådliggör lönsamheten oavsett skattesats för bolagsskatt och
oberoende av vilken finansieringsstruktur bolaget har.

EBIT-MARGINAL

EBIT i relation till intäkterna.

Måttet är relevant för att mäta operativ lönsamhet.

EBITDA

Resultat före av- och nedskrivningar, finansiella
poster och skatt.

Måttet är relevant för att skapa en förståelse över bolagets operativa verk
samhet, oavsett finansiering och avskrivningar för anläggningstillgångar.

EBITDA EFTER POSTER AV
ENGÅNGSKARAKTÄR

EBITDA efter poster av engångskaraktär, men före
av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatt.

Måttet är relevant för att skapa en förståelse över bolagets löpande verk
samhet, oavsett finansiering och avskrivningar för anläggningstillgångar,
men också för att tydligt åskådliggöra EBITDA efter poster av engångs
karaktär.

EBITDA FÖRE POSTER AV
ENGÅNGSKARAKTÄR

EBITDA före poster av engångskaraktär, av- och
nedskrivningar, finansiella poster och skatt.

Måttet är relevant för att skapa en förståelse över bolagets löpande verk
samhet, oavsett finansiering och avskrivningar för anläggningstillgångar,
men också för att åskådliggöra EBITDA tydligt före poster av engångs
karaktär 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 avskrivningar ger denna marginal intressenterna en
klarare bild av bolagets centrala lönsamhet.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital i förhållande till antalet utestående
aktier vid periodens slut.

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

FRITT KASSAFLÖDE PER AKTIE

Kassaflöde från den löpande verksamheten med
avdrag för kassaflödet från investeringsverksam
heten fördelat på genomsnittligt antal aktier vid
perioden.

Måttet åskådliggör kassaflödet som finns tillgängligt i bolaget för betalning
av eventuella finansiella transaktioner eller som utdelning till aktieägarna.

GENOMSNITTLIGT AKTIEPRIS

Summan av årets totalomsättning i aktien dividerat
med summan av antal omsatta aktier under året.

Åskådliggör det genomsnittliga aktiepriset under året utifrån ett intressent
perspektiv.

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN PER AKTIE

Kassaflöde från den löpande verksamheten för
delat på genomsnittligt antal aktier vid perioden.

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

POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

Avser poster som är av engångskaraktär eller inte
har direkt med koncernens normala verksamhet
att göra, där en redovisning tillsammans med
övriga poster i resultaträkningen skulle försvåra
jämförelsen med övriga perioder och för en utom
stående göra det svårare att bedöma koncernens
utveckling.

Dessa poster åskådliggörs för att möjliggöra jämförelse av den under
liggande operativa verksamheten.

SOLIDITET

Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Måttet är en indikator på bolagets hävstång för finansiering av bolaget.

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
kundkontot. Kunden räknas även som aktiv om
kunden under perioden har spelat för vinster från
frispelskampanjer och/eller bonus från Mr Green.

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

DEPONERINGAR

Insättning av pengar på kundkonton.

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

ÅRLIG GENOMSNITTLIG TILLVÄXTTAKT
(CAGR)

CAGR är en förkortning av Compound Annual
Growth Rate, det vill säga den genomsnittliga
årliga tillväxttakten. Nyckeltalet är ett mått på till
växten under en given period, till exempel fem år.

Måttet är relevant eftersom det mäter tillväxten under antagandet av en
konstant årlig tillväxttakt och ger därmed en utjämnad tillväxttakt över den
givna perioden.

MARKNAD – Ett land definieras som en marknad där bolaget är verksamt då det
finns en lokal domänadress och en dedikerad marknadsansvarig i Mr Green med en
marknadsföringsbudget.

AFFILIATE – En affiliate är en marknadsföringspartner som åtar sig att marknadsföra
bolagets spelsajter, bland annat genom att länka till exempelvis mrgreen.com.
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Femårsöversikt
2016

2015

2014

20131)

20121)

924 524

792 599

659 368

483 853

318 531

Intäkter tillväxt år över år (%)

16,6%

20,3%

36,3%

51,9%

56,3%

Mobilintäkter (% av intäkterna)

42,5%

28,9%

21,1%

–

–

Kostnad för sålda tjänster (% av intäkterna)

33,2%

25,1%

18,4%

17,4%

18,7%

Kostnad för sålda tjänster, exkl spelskatter (% av intäkterna)

18,8%

16,9%

17,9%

17,4%

18,7%

Marknadsföring (% av intäkterna)

36,4%

36,2%

39,8%

40,8%

42,5%

Personalkostnader (% av intäkterna)2)

14,1%

12,6%

12,5%

11,7%

–

Övriga rörelsekostnader (% av intäkterna)2)

12,5%

15,0%

15,5%

17,3%

–

EBITDA före poster av engångskaraktär

91 393

136 761

134 846

106 839

47 018

EBITDA efter poster av engångskaraktär

75 582

55 130

22 765

102 172

47 018

Rörelseresultat (EBIT)

19 093

–36 034

–31 203

64 844

33 820

Resultat efter skatt

Kkr
Resultat
Intäkter

33 101

–34 433

–26 520

59 298

30 297

EBITDA-marginal före poster av engångskaraktär (%)

9,9%

17,3%

20,5%

22,1%

14,8%

EBITDA-marginal efter poster av engångskaraktär (%)

8,2%

7,0%

3,5%

21,1%

14,8%

EBIT-marginal

2,1%

–4,5%

–4,7%

13,4%

10,6%

Finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital (%)

4,1%

–5,6%

–3,5%

8,0%

–

Soliditet (%)

58,0%

59,2%

67,7%

78,5%

95,4%

Investeringar i anläggningstillgångar

66 394

64 467

51 532

27 961

34 973

128 822

149 360

147 200

76 540

1 699

62 428

76 849

90 036

110 583

1 242

1 678,3

1 336,3

1 049,0

827,0

608,4

25,6%

27,4%

26,8%

35,9%

N/A

238,8

181,1

154,9

152,7

104,9

31,9%

16,9%

1,4%

45,6%

N/A

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Fritt kassaflöde

Antalet kunder
Antal registrerade kunder (i tusental)
Registrerade kunder tillväxt år över år (%)
Antal aktiva kunder (i tusental)
Aktiva kunder tillväxt år över år (%)

Deponeringar
Deponeringar från kunder, Mkr

2 696

2 207

1 706

1 043

630

22,2%

29,4%

63,6%

65,5%

N/A

Medelantalet anställda

182

158

133

109

75

Antal anställda vid periodens utgång

205

161

152

114

92

Deponeringar tillväxt år över år (%)

Anställda

1) 2013 och 2012 redovisas proforma
2) F ör räkenskapsåren 2012-2015 har omklassificierng gjorts från övriga rörelsekostnader till personalkostnader jämfört med respektive
räkenskapsårs årsredovisning i enlighet med tillämpad princip fr.om. 1 jan 2016. Följande belopp har omklassificerats; 4,7 Mkr (år 2015),
3,6 Mkr (respektive år 2014-2013).
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2016

2015

2014

20131)

20121)

Aktiekapital

35 849

35 849

35 849

35 849

N/A

Antal utestående aktier vid periodens utgång (tusental)

35 849

35 849

35 849

35 849

N/A

Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)

35 849

35 849

35 849

35 849

N/A

Resultat per aktie, kr

0,92

–0,96

–0,74

1,65

N/A

Resultat per aktie efter utspädning, kr

0,92

–0,96

–0,74

1,65

N/A

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr

3,59

4,17

4,11

2,14

N/A

Fritt kassaflöde per aktie, kr

1,74

2,14

2,51

3,08

N/A

19,82

17,88

20,59

20,75

N/A

–

–

1,30

1,30

N/A

Norden

354 246

364 742

346 065

313 595

246 300

Västeuropa

299 247

215 244

153 555

64 806

16 262

Central-, Öst- och Sydeuropa

249 649

192 184

155 232

104 036

54 780

21 382

20 430

4 118

1 049

508

Kkr
Aktien

Eget kapital per aktie, kr
Utdelning eller motsvarande per aktie, kr

Spelintäkter per region

Övriga världen

Spelintäkter per region tillväxt år över år (%)
Norden

–2,9%

5,4%

10,4%

27,3%

N/A

Västeuropa

39,0%

40,2%

136,9%

298,5%

N/A

Central-, Öst- och Sydeuropa

29,9%

23,8%

49,2%

89,9%

N/A

4,7%

396,1%

292,6%

106,5%

N/A

Norden

38,3%

46,0%

52,5%

64,9%

77,5%

Västeuropa

32,4%

27,2%

23,3%

13,4%

5,1%

Central-, Öst- och Sydeuropa

27,0%

24,2%

23,6%

21,5%

17,2%

2,3%

2,6%

0,6%

0,2%

0,2%

Övriga världen

Andel spelintäkter per region (%)

Övriga världen

1) 2013 och 2012 redovisas proforma
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Årsstämma
och övrig information
ÅRSSTÄMMA
Mr Green & Co AB inbjuder aktieägarna att delta i årsstämma måndag 24 april 2017 kl 17.00 i Wallenberg
salen, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Aktieägare
som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den
18 april 2017 och dels anmäla sig till bolaget senast
tisdagen den 18 april 2017.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på årsstämman måste
vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken per den 18 april 2017, och måste anmäla
sitt deltagande till bolaget senast den 18 april 2017 via
e-post: information@mrg.se eller på följande adress:
Mr Green & Co AB
Sibyllegatan 17
114 42 Stockholm
I anmälan måste aktieägarna uppge namn, person
nummer eller organisationsnummer, adress, telefon
nummer, mejladress, eventuella biträden samt aktieinnehav. Fullmaktsblanketter för aktieägare som vill
delta via ombud kommer att finnas tillgängliga på
bolagets webbplats www.mrg.se. Aktieägare som deltar
via ombud måste utfärda en daterad fullmakt till ombudet. Om fullmakten är utfärdad å en juridisk persons
vägnar måste en bevittnad kopia av ett registrerings
bevis eller motsvarande dokument för den juridiska
personen bifogas till anmälan om deltagande. Fullmakten samt registreringsbeviset ska skickas till bolaget
på den ovannämnda adressen i god tid före mötet.
Fullmakten får vara högst fem år gammal.

FÖRESLAGEN UTDELNING
Mot bakgrund av förvärvet av onlinespelbolaget Dansk
Underholdning avser styrelsen att föreslå årsstämman
att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2016.
Läs mer om bolagets utdelningspolicy på sidan 20.
ÖVRIG INFORMATION
Mr Green avser att offentliggöra finansiella rapporter
enligt följande:
♣ Delårsrapport för första kvartalet 2017:
28 april 2017
♣ Delårsrapport för andra kvartalet 2017:
21 juli 2017
♣ Delårsrapport för tredje kvartalet 2017:
27 oktober 2017
♣ Bokslutskommuniké för 2017:
9 februari 2018
Frågor kring hållbarhetsredovisningen hänvisas till
chefen för investerarrelationer Frida Adrian,
se kontaktinformation nedan.
INVESTERARRELATIONER
Frida Adrian 070-9309324
Frida.adrian@mrg.se eller investor.relations@mrg.se
www.mrg.se

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare vars aktier är registrerade hos en banks
notariatrörelseavdelning eller annat ombud måste
tillfälligt omregistrera aktierna under eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att kunna delta på stämman.
En sådan omregistrering måste vara klar senast den 18
april 2017.
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