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Bokslutskommuniké 2017 
 

Fjärde kvartalet 
 
 Intäkterna ökade med 25,7 procent till 333,0 (265,0) Mkr  

 Den organiska tillväxten i lokala valutor var 24,0 procent 

 EBITDA ökade med 51,9 procent till 48,4 (31,9*) Mkr  

 EBITDA-marginalen ökade med 2,5 procentenheter till 14,5 
(12,0*) procent  

 Resultat per aktie efter utspädning ökade med 61,6 procent 
till 0,64 (0,40) kr 

 Bingo lanserat  

 Kasinosajten Mr Green lanserad i Danmark 

 Mr Green utsedd till Årets socialt ansvarstagande bookmaker 
av SBC 

 
 

Helåret 2017 
 
 Intäkterna ökade med 28,9 procent till 1 192,0 (924,5) 

Mkr  

 Den organiska tillväxten i lokala valutor var 26,3 
procent 

 EBITDA ökade med 103,0 procent till 185,6 (91,4*) Mkr  
 EBITDA-marginalen ökade med 5,7 procentenheter till 

15,6 (9,9*) procent  

 Resultat per aktie efter utspädning ökade med 197 
procent till 2,75 (0,92) kr 

 Styrelsen föreslår överföring till aktieägarna om 1,30 kr 
per aktie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      * EBITDA 2016 avser EBITDA före poster av engångskaraktär 
       
 
 Händelser efter kvartalets utgång 

 
 Förvärv av Evoke Gaming  

 Unikt live kasino ”Live Beyond Live” lanserat tillsammans med NetEnt 

 Mr Green uppflyttat till Nasdaq Stockholms mid cap-lista 
 Mr Green har undertecknat FN Global Compact 

 
        Nyckeltal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Intäkter 
+25,7% 

EBITDA- 
marginal 

14,5% 

Kund- 
deponeringar 

+20,4% 

2017 2016 Förändring 2017 2016 Förändring

Mkr (om ej annat  f ramgår) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Intäkter 333,0 265,0 25,7% 1 192,0 924,5 28,9%

EBITDA före poster av engångskaraktär 48,4 31,9 51,9% 185,6 91,4 103,0%

EBITDA före poster av engångskaraktär, % 14,5% 12,0% 2,5 15,6% 9,9% 5,7

Rörelseresultat  (EBIT) 28,7 5,5 424,1% 116,0 19,1 507,8%

Rörelseresultat  (EBIT-marginal), % 8,6% 2,1% 6,5 9,7% 2,1% 7,6

Periodens resultat 26,9 14,2 89,7% 109,4 33,1 230,4%

Resultat  per akt ie före utspädning, kr 0,66 0,40 66,5% 2,83 0,92 207,0%

Resultat  per akt ie ef ter utspädning, kr 0,64 0,40 61,6% 2,75 0,92 197,5%

Kassaf löde f rån den löpande verksamheten 50,2 54,3 -7,5% 328,5 128,8 155,0%

Frit t  kassaf löde 16,7 34,8 -51,9% 131,3 62,4 110,3%

Deponeringar f rån kunder 982,7 816,5 20,4% 3 468,3 2 696,5 28,6%

Antalet  akt iva kunder 142 901 113 808 25,6% 297 667 238 822 24,6%
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VD HAR ORDET  

”Mr Greens mest 
framgångsrika år 
någonsin” 

Per Norman mottar priset som ”Best CEO in the Sustainable Gaming Industry” av CEO Magazine i december 2017. 
 
 
”Intäkterna har nu fem kvartal i följd ökat mer än vårt mål 
om en årlig tillväxt på 20 procent. Samtidigt har lönsam-
heten fortsatt att förbättras. Intäkterna ökade med 25,7 pro-
cent till 333,0 Mkr jämfört med samma kvartal föregående 
år. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 24,0 procent.  
 
Lönsamhetsförbättringen var också bra jämfört med samma 
kvartal föregående år. EBITDA ökade med 51,9 procent till 
48,4 Mkr och EBITDA-marginalen steg till 14,5 procent från 
12,0 procent*.  
 
Jag kan nu konstatera att 2017 är Mr Greens mest fram-
gångsrika år någonsin. Vi har levererat på vår strategi Mr 
Green 2.0, vårt produkterbjudande är bättre än någonsin och 
vi har expanderat geografiskt. Samtidigt har vi implemente-
rat ett unikt, branschledande verktyg för Green Gaming. 
2017 har varit ett bra år för oss med en tillväxt på 28,9 pro-
cent och EBITDA-förbättring på 103 procent. Det nya året till 
och med 8 februari har också börjat starkt. Det är glädjande 
att kunna konstatera att Danmark – där vi lanserade kasino-
sajten Mr Green den 28 december – har fått en bra start med 
starkt kundinflöde. 
 
Evokes turnaround 
Förvärvet av Evoke Gaming slutfördes i förra veckan. Vi har 
redan fått se bekräftelsen på deras framgångsrika turn-
around efter plattformsbyte och betydande omstrukture-
ringar 2017. I fjärde kvartalet ökade Evoke Gamings intäkter 
med 22 procent till 3,14 miljoner EUR jämfört med samma 
kvartal 2016. Vi förväntar oss att Evoke Gaming kommer att 
visa positivt resultat under 2018.  
  
Vi ser en stor potential i att lansera Evoke Gamings betting-
sajt Redbet på våra befintliga marknader och att kunna nå en 
sportboksfokuserad målgrupp. Vi räknar också med att få ut 
synergier på 2,5–3,5 miljoner EUR och Evoke Gaming ska bi-
dra positivt till EBITDA och kassaflödet från 2019.  
 
Med förvärvet förstärker vi vår närvaro på den nordiska 
marknaden med flera starka lokala varumärken som Vinna-
rum casino, Bertil och MamaMia. Som en följd av detta har vi 
valt att koncentrera oss på dessa lokala varumärken och slår 
ihop Vinnarum casino med Garbo samt behåller varumärket 
Vinnarum casino.  

 
Innovativt live-erbjudande 
Under 2017 har vi arbetat intensivt tillsammans med NetEnt 
för att utveckla ett helt nytt koncept för live kasino. I tisdags 
presenterade vi på spelmässan ICE i London ”Live Beyond  
Live”, ett unikt kasino i en virtuell miljö. Det känns fantas-
tiskt roligt att vår idé om ett virtuellt live kasino äntligen bli-
vit verklighet. Lanseringen är ännu ett steg i att öka under-
hållningsvärdet och differentieringen genom att erbjuda in-
novativa och unika spelerbjudanden. Under 2018 kommer vi 
att fortsätta investera i nya spelprodukter och unika koncept.  
 
Vi inledde året med det viktiga steget att underteckna FN 
Global Compact. På så sätt tar vi tydlig ställning för ett håll-
bart företagande och förbinder oss att följa FN:s principer 
kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och 
antikorruption. 
 
Fortsatt goda framtidsutsikter 
Även efter förvärvet av Evoke Gaming har vi en god finansiell 
ställning. Som en bekräftelse på styrkan i såväl vårt kunder-
bjudande som vår finansiella ställning och kassaflöde före-
slår styrelsen årsstämman att 1,30 kronor per aktie överförs 
till aktieägarna.  
 
Vi ser fortsatt goda förutsättningar för att leverera på våra fi-
nansiella mål. Vi ska — exklusive Evoke Gaming — leverera 
en årlig tillväxttakt på 20 procent och en EBITDA-marginal 
på 20 procent senast 2019. Som en följd av förvärvet av 
Evoke Gaming kommer vi att se över våra finansiella mål un-
der året. 
 
Vi kommer under 2018 att ha fokus på geografisk expansion 
och att integrera Evoke Gaming. Samtidigt fortsätter vi att 
utveckla vårt erbjudande och att effektivisera kundkommuni-
kationen. Mr Green firar tioårsjubileum i år och det kommer 
att bli ännu ett spännande år i företagets historia.” 
 

Per Norman 
VD 

 

*EBITDA 2016 avser EBITDA före poster av engångskaraktär. 
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Fjärde kvartalet 2017

Intäkter 
Intäkterna ökade med 25,7 procent till 333,0 (265,0) Mkr 
under kvartalet jämfört med samma period föregående år. 
Den organiska tillväxten i lokala valutor var 24,0 procent. 
Valutakurseffekter påverkade negativt med 0,4 procent och 
förvärv bidrog med 2,1 procent.  

Antalet aktiva kunder ökade under kvartalet med 25,6 pro-
cent och kunddeponeringar med 20,4 procent jämfört med 
samma period föregående år. Jämfört med föregående kvar-
tal ökade antalet aktiva kunder med 11,0 procent och kund-
deponeringar växte med 14,6 procent. 

Den starka intäktstillväxten är en effekt av digitalt driven 
kundkommunikation, ökat underhållningsvärde och ett nytt, 
unikt produktutbud. Mr Green har under året differentierat 
sig genom att lansera ett prediktivt verktyg för Green Ga-
ming, kasinoturneringarna Reel Thrill, en ny smart sportbok 
och nummerspel. Merparten av tillväxten kommer från kasi-
nospelen och live kasino. 

Mr Green har fortsatt att stärka sin marknadsposition i stora 
delar av Europa. I Västeuropa ökade intäkterna med 56,2 
procent till 145,9 (93,4) Mkr jämfört med samma kvartal fö-
regående år. I Central-, Öst- och Sydeuropa var intäkterna i 
princip oförändrade och uppgick till 75,1 (75,3) Mkr jämfört 
med samma kvartal föregående år drivet av fortsatt god till-
växt i Österrike. Stängningen av sajterna i Polen och Tjeckien 
under första halvåret 2017 hade en negativ effekt på intäk-
terna. I Norden ökade intäkterna med 16,1 procent till 103,2 
(88,9) Mkr till följd av fortsatt god tillväxt i Sverige och Fin-
land samt den nya marknaden Danmark via förvärvet av 
Dansk Underholdning. Dansk Underholdning konsolideras 
från och med förvärvsdagen den 26 april 2017. I Övriga värl-
den ökade intäkterna från låga volymer med 18,4 procent till 
8,7 (7,4) Mkr.  

Jämfört med föregående kvartal ökade intäkterna med 12,8 
procent till följd av god tillväxt i Västeuropa. I Västeuropa 
var tillväxten 24,0 procent och utvecklingen var särskilt stark 
i Storbritannien. Central-, Öst- och Sydeuropa växte med 6,3 
procent. I Norden ökade intäkterna med 3,1 procent med en 
stark tillväxt i Sverige. Övriga världen ökade från föregående 
kvartal med 31,8 procent.  

 
Kostnader 
Kostnad för sålda tjänster ökade med 12,3 procent till 104,1 
(92,7) Mkr jämfört med samma period föregående år. Kost-
nad för sålda tjänster har minskat i relation till intäkterna 
med 3,7 procentenheter till 31,3 (35,0) procent. Ökningen i 
absoluta tal hänför sig huvudsakligen till kostnader som rela-
terar till den starka tillväxten samt ökade spelskatter till följd 
av god intäktsökning på lokalt reglerade marknader. Totala 
spelskatter inklusive ränta ökade med 24,8 procent till 48,7 
(39,0) Mkr. Som andel av intäkterna var totala spelskatter i 
princip oförändrade motsvarande 14,6 (14,7) procent av in-
täkterna. Merparten, eller 10,1 (10,6) procent av intäkterna, 
var spelskatter inklusive ränta, i Österrike.  

Marknadsföringskostnaderna ökade med 24,4 procent till 
116,4 (93,5) Mkr jämfört med samma period föregående år. I 
relation till intäkterna minskade marknadsföringskostna-
derna något med 0,4 procentenheter till 34,9 (35,3) procent. 
Föregående kvartal uppgick marknadsföringskostnaderna i 
relation till intäkterna till 32,2 procent. Till följd av lanse-
ringen av nya produkter och introduktionen i Danmark har 
företaget i tidigare kvartal kommunicerat att marknadsfö-
ringskostnaderna som andel av intäkterna kommer att öka 
under den närmaste tiden. 

Personalkostnader ökade med 13,0 procent till 39,3 (34,7) 
Mkr jämfört med samma period föregående år. I relation till 
intäkterna fortsatte personalkostnaderna att minska. Perso-
nalkostnaderna i relation till intäkterna minskade med 1,3 
procentenheter till 11,8 (13,1) procent. Under de senaste fem 
kvartalen har personalkostnaderna som andel av intäkterna 
minskat eller varit så gott som oförändrade. 

Övriga rörelsekostnader ökade med 71,1 procent till 47,4 
(27,7) Mkr. I relation till intäkterna ökade övriga rörelsekost-
nader till 14,2 (10,5) procent. Ökningen beror på högre kon-
sultkostnader inom huvudsakligen IT vilka hänför sig till det 
stora antalet produktlanseringar under 2017, kommande 
satsningar under 2018 och den ökade individanpassade 
kundkommunikationen samt förvärvskostnader.  

Aktiverade utgifter ökade med 45,0 procent till 22,6 (15,6) 
Mkr till följd av den fortsatta utvecklingen av teknikplattfor-
men och nya produkter. 

   Intäkter 
   (Mkr) 

EBITDA (Mkr), före poster av          
engångskaraktär Kv3 och Kv4 2016 

Marknadsföring (Mkr) och            
marknadsföring/intäkter (%) 
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EBITDA 
EBITDA ökade med 51,9 procent till 48,4 (31,9) Mkr. För 
2016 avses EBITDA före poster av engångskaraktär. 
EBITDA-marginalen ökade med 2,5 procentenheter till 14,5 
(12,0) procent jämfört med samma kvartal föregående år. 
Lönsamhetsförbättringen jämfört med samma period föregå-
ende år beror främst på den starka intäktstillväxten. Mark-
nadsförings- och personalkostnader har i relativa termer inte 
ökat i samma takt som intäkterna vilket också bidragit till 
lönsamhetsförbättringen.  

Avskrivningar 
Avskrivningar ökade med 34,6 procent till 19,7 (14,7) Mkr till 
följd av ökade immateriella tillgångar jämfört med samma 
kvartal föregående år.  

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 424 procent till 28,7 
(5,5) Mkr och EBIT-marginalen var 8,6 (2,1) procent. Den 
goda lönsamhetsförbättringen beror främst på den starka in-
täktstillväxten. Marknadsförings- och personalkostnader  
 

 
har inte ökat i samma takt som intäkterna vilket också bidra-
git till lönsamhetsförbättringen. 

Finansnetto och skatt 
Finansnettot var -0,1 (0,1) Mkr. Skattekostnaden uppgick till 
-1,7 (8,6) Mkr.  

Periodens resultat 
Periodens resultat ökade med 89,7 procent till 26,9 (14,2) 
Mkr, främst till följd av den starka intäktstillväxten. 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,2 
(54,3) Mkr i kvartalet. Förändring i rörelsekapital påverkade 
kassaflödet med -24,8 (5,4) Mkr till följd av en jackpottvinst 
om 28,7 Mkr som utbetalats i början av fjärde kvartalet men 
där bolaget fick medlen från leverantören i slutet av tredje 
kvartalet. Spelskatten i Österrike påverkade kassaflödet med 
27,6 (25,5) Mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -33,5 (-19,5) Mkr och avser utveckling av teknik-
plattformen och övriga anläggningstillgångar.  
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Helåret 2017 
Intäkter 
Intäkterna ökade med 28,9 procent till 1 192,0 (924,5) Mkr 
under 2017. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 26,3 
procent. Valutakurseffekter påverkade positivt med 0,8 pro-
cent och förvärv bidrog med 1,7 procent. Tillväxttrenden tog 
fart under tredje kvartalet 2016 och fortsatte under 2017 med 
stark kundtillväxt och rekordhöga kunddeponeringar. Anta-
let aktiva kunder ökade under året med 24,6 procent till  
297 667 (238 822) personer. Kunddeponeringar ökade med 
28,6 procent till 3 468,3 (2 696,5) Mkr. 

Den starka intäktstillväxten är en effekt av digitalt driven 
kundkommunikation, ökat underhållningsvärde och ett nytt, 
unikt produktutbud. Mr Green har under året differentierat 
sig genom att lansera ett prediktivt verktyg för Green Ga-
ming, kasinoturneringarna Reel Thrill, en ny smart sportbok 
och nummerspel. Merparten av tillväxten kommer från kasi-
nospelen och live kasino. 

I Västeuropa ökade intäkterna med 63,5 procent till 489,3 
(299,2) Mkr. I Central-, Öst- och Sydeuropa ökade intäk-
terna med 14,4 procent till 285,7 (249,6) Mkr med god till-
växt i Österrike. Under första halvåret har Mr Green stängt 
ner sajterna i Polen och Tjeckien vilket har påverkat intäk-
terna negativt. I Norden ökade intäkterna med 10,2 procent 
till 390,3 (354,2) Mkr till följd av tillväxt i Sverige och Fin-
land samt den nya marknaden Danmark via förvärvet av 
Dansk Underholdning. Dansk Underholdning konsolideras 
från och med förvärvsdagen den 26 april 2017. I Övriga värl-
den ökade intäkterna från låga volymer med 24,9 procent till 
26,7 (21,4) Mkr.  

Intäkter från marknader där Mr Green betalar eller sätter av 
för spelskatter ökade under året med 39,1 procent till 648,8 
(466,4) Mkr. De marknader som är inkluderade är Danmark, 
Italien, Irland, Malta, Storbritannien, Tyskland och Öster-
rike.  

Kostnader 
Kostnad för sålda tjänster ökade med 22,7 procent till 376,3 
(306,7) Mkr under 2017. Kostnad för sålda tjänster har mins-
kat i relation till intäkterna med 1,6 procentenheter till 31,6 
(33,2) procent. Ökningen i absoluta tal hänför sig huvudsak-
ligen till kostnader som relaterar till den starka tillväxten 
samt ökade spelskatter till följd av god intäktsökning på lo-
kalt reglerade marknader. Totala spelskatter inklusive ränta 
ökade med 37,3 procent till 182,3 (132,8) Mkr. Som andel av 
intäkterna ökade totala spelskatter med 0,9 procentenheter 
till 15,3 (14,4) procent av intäkterna. Merparten, eller 10,4 
(10,2) procent av intäkterna, var spelskatter inklusive ränta, i 
Österrike.  

Marknadsföringskostnaderna ökade med 20,0 procent till 
403,9 (336,4) Mkr. I relation till intäkterna minskade mark-
nadsföringskostnaderna med 2,5 procentenheter till 33,9 
(36,4) procent. Minskningen beror på ökad användning av 
digital marknadsföring, individanpassad kundkommunikat-
ion och ökad effektivisering i marknadsföringen. 

Personalkostnader ökade med 9,8 procent till 143,6 (130,8) 
Mkr. I relation till intäkterna minskade personalkostnaderna 
med 2,1 procentenheter till 12,0 (14,1) procent.  

 

 

Övriga rörelsekostnader ökade med 40,6 procent till 162,8 
(115,8) Mkr. I relation till intäkterna ökade övriga rörelse-
kostnader med 1,2 procentenheter till 13,7 (12,5) procent. 
Ökningen beror på högre konsultkostnader inom huvudsakli-
gen IT vilka hänför sig till det stora antalet produktlanse-
ringar under 2017, kommande satsningar under 2018 och 
den ökade individanpassade kundkommunikationen samt 
förvärvskostnader. 

Aktiverade utgifter ökade med 41,5 procent till 80,0 (56,5) 
Mkr till följd av den fortsatta utvecklingen av teknikplattfor-
men och nya produkter. 

EBITDA 
EBITDA ökade under 2017 med 103 procent till 185,6 (91,4) 
Mkr. Siffran för 2016 avser EBITDA före poster av en-
gångskaraktär. EBITDA-marginalen ökade med 5,7 procen-
tenheter till 15,6 (9,9) procent. Lönsamhetsförbättringen be-
ror främst på den starka intäktstillväxten och ökad effektivi-
tet i marknadsföringen. 

Avskrivningar 
Avskrivningar ökade med 23,1 procent till 69,5 (56,5) Mkr till 
följd av ökade immateriella tillgångar jämfört med motsva-
rande period föregående år.  

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 508 procent till 116,0 
(19,1) Mkr och EBIT-marginalen var 9,7 (2,1) procent. Den 
goda lönsamhetsförbättringen beror främst på den starka in-
täktstillväxten och ökad effektivitet i marknadsföringen. 

Finansnetto och skatt 
Finansnettot var -0,4 (10,4) Mkr. Under 2016 påverkades fi-
nansnettot av en tilläggsköpeskilling relaterat till ett förvärv 
som justerats och medförde en finansiell intäkt om 10,2 Mkr. 
Skattekostnaden uppgick under 2017 till -6,3 (3,6) Mkr.  

Periodens resultat 
Periodens resultat ökade med 230 procent till 109,4 (33,1) 
Mkr, främst till följd av den starka intäktstillväxten och ökad 
effektivitet i marknadsföringen.  

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
328,5 (128,8) Mkr. Förändring i rörelsekapital påverkade 
kassaflödet med 28,9 (51,1) Mkr. Spelskatten i Österrike på-
verkade kassaflödet med 117,4 (2,9) Mkr. Den lägre påverkan 
2016 beror på att stora inbetalningar gjordes kopplat till 
självrättelseperioden. Kassaflödet från investeringsverksam-
heten uppgick till -197,2 (-66,4) Mkr och avser förvärvet av 
Dansk Underholdning samt utveckling av teknikplattformen 
och övriga anläggningstillgångar. Under andra kvartalet för-
stärktes likvida medel med 186,0 Mkr efter en riktad nye-
mission. 
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Finansiell ställning 
 
Koncernen har inga skulder till kreditinstitut. Likvida medel 
uppgick den 31 december till 597,7 (266,9) Mkr. Ökningen 
beror huvudsakligen på nyemissionen i juni och positivt 
kassaflöde från verksamheten. Kundkonton uppgick till totalt 
45,4 (27,4) Mkr. Detta belopp begränsar nyttjandet av bola-
gets likvida medel som en följd av spelmyndigheters regler.  

 
Eget kapital i koncernen uppgick vid kvartalets slut till             
1 031,1 (710,5) Mkr, motsvarande 25,24 (19,82) kr per aktie. 
Deponeringar från kunder ökade under fjärde kvartalet med 
20,4 procent till 982,7 (816,5) Mkr. 
 

 

Övrig information 
 
Personal 
Vid utgången av perioden hade koncernen 239 (205) an-
ställda. Genomsnittligt antal heltidsanställda under fjärde 
kvartalet uppgick till 236 (195) personer, varav 193 (162) per-
soner på Malta. Vid utgången av perioden hade koncernen 51 
(37) konsulter engagerade på heltid. 
 
Förvärvet av Evoke Gaming 
Förvärvet av Evoke Gaming annonserades den 18 december 
och slutfördes den 2 februari. Köpeskillingen uppgick till 7 
MEUR och betalades kontant. En tilläggsköpeskilling på 1,5 
MEUR kan komma att utgå om särskilda villkor uppfylls. Pri-
set är beräknat på skuldfri basis. Mr Green förvärvar samt-
liga aktier i Evoke Gaming Ltd av Bonnier Growth Media. 

Evoke Gaming förväntas visa positivt resultat under 2018. 
Kassaflödet, exklusive köpeskillingen, kommer att påverkas 
marginellt negativt 2018. Från 2019 ska förvärvet bidra posi-
tivt till Mr Greens EBITDA och kassaflöde. Mr Green räknar 
med att uppnå synergier på 2,5–3,5 MEUR per år med full 
effekt 2019. 

Evoke Gamings intäkter uppgick 2016 till 15,5 MEUR och 
EBITDA till -4,6 MEUR. För 2017 uppgick intäkterna till 10,4 
MEUR och EBITDA till -5,8 MEUR. Under 2017 har intäkter 
och resultat påverkats negativt till följd av migreringen till en 
ny teknikplattform och omstruktureringar. I fjärde kvartalet 
ökade Evoke Gamings intäkter med 22 procent till 3,14 
MEUR jämfört med samma period 2016. Kunddeponeringar 
steg med 3,8 procent till 11,9 MEUR under samma period. 
Evoke Gaming hade vid förvärvet 80 anställda och antalet 
kunder uppgick till 29 012.  

Förvärvet av Dansk Underholdning 
Onlinespelbolaget Dansk Underholdning konsolideras från 
förvärvsdagen den 26 april 2017. Bolaget har flera väl etable-
rade varumärken, bland annat Bingosjov, Bingoslottet och 
Balletbingo. Förvärvet avsåg samtliga aktier och köpeskil-
lingen erlades kontant. Köpet har haft en positiv effekt på Mr 
Greens vinst per aktie och operativa kassaflöde 2017. För 
mer information se not 4.  

Utdelningsförslag 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en överföring 
till aktieägarna om 1,30 kr per aktie motsvarande 53,1 Mkr 
för verksamhetsåret 2017.  

Utdelningspolicyn säger att utdelning ska ske och/eller ett 
återköp av aktier ska genomföras av upp till 50 procent av 
koncernens fria kassaflöde, såvida de likvida medlen inte an-
ses nödvändiga för att uppfylla bolagets strategi, framtida 
skatteinbetalningar eller för att säkra extra reserver om för-
hållandena på kapitalmarknaden så kräver. Förslaget inne-
bär att 40,4 procent av koncernens fria kassaflöde överförs 
till aktieägarna. 

 

 

Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman att överfö-
ringen till aktieägarna ska ske genom ett automatiskt inlö-
senprogram. Det fullständiga förslaget kommer att presente-
ras i god tid före årsstämman. 

Händelser efter rapportperiodens utgång 
Efter årets utgång har förvärvet av Evoke Gaming slutförts 
och ett unikt live kasino ”Live Beyond Live” lanserats tillsam-
mans med NetEnt. 

Finansiella mål 
De finansiella målen presenterades när Mr Green noterades 
på Nasdaq Stockholms huvudlista i november 2016. Som en 
följd av förvärvet av Evoke Gaming kommer Mr Green att se 
över de finansiella målen under 2018. 
  
Tillväxt i spelintäkter 
Målet under 2018 och 2019 är att uppnå en årlig genom-
snittlig tillväxt om 20 procent. På lång sikt är målet att  
uppnå en årlig organisk tillväxt överstigande onlinespel-
marknadens tillväxt. 
 
Lönsamhet 
Målet fram till 2019 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 
spelskatter.  
 
Utestående aktier och optioner 
Bolaget innehar inte några egna aktier. Det totala antalet ak-
tier och röster uppgår till 40 849 413.  

Efter beslut på årsstämman den 21 april 2016 har bolaget 
emitterat 1 020 000 teckningsoptioner till ledande befatt-
ningshavare samt 360 000 teckningsoptioner till styrelsens 
ledamöter. Den 31 december 2017 hade ledande befattnings-
havare förvärvat 920 000 teckningsoptioner och styrelsens 
ledamöter 320 000 teckningsoptioner till marknadsmässigt 
pris. Lösenperioden är 22 april 2019 – 22 maj 2019. 

Transaktioner med närstående 
Koncernen har under kvartalet inte haft några transaktioner 
med närstående. 
 
Branscherkännanden 2017 
VD Per Norman utsedd till Best CEO in the Sustainable 
Gaming Industry av CEO Magazine 
IGA 2017 Gaming Operator of the Year 
EGR Nordics Awards 2017 Nordic Operator of the Year 
EGR Nordics Awards 2017 Marketing Campaign of the Year 
EGR Operator Innovation and Marketing Awards 2017 Per-
sonalized Marketing Campaign of the Year 
SBC Awards Årets socialt ansvarstagande bookmaker 2017 
 



 

 7 

Mr Green bestrider skattskyldighet i Österrike 
Bolaget har bestridit skattskyldighet 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. Även flerta-
let andra spelaktörer har inlett liknande processer i Öster-
rike.  

För perioden januari 2011 till och med augusti 2014 har bola-
get lämnat in en självrättelse samt även betalt beloppet efter 
en avbetalningsplan som överenskommits med de österri-
kiska skattemyndigheterna. Från och med september 2014 
tills dess skattefrågan slutligen avgjorts i domstol redovisar 
bolaget spelomsättning med österrikisk anknytning till de ös-
terrikiska skattemyndigheterna (med de brister som finns i 
lagstiftningen och vilka bolaget utmanat) men deklarerar ett 
sammantaget skattebelopp om 0 kr, det vill säga ingen inbe-
talning av skatten görs, med undantag för september 2014 
som betalades i november 2017.  

Med hänsyn bland annat till det osäkra rättsläget med pågå-
ende, och sannolikt långdragna, juridiska processer i såväl 
Österrike som inom EU samt den politiska agendan inklu-
derande en eventuell avyttring av monopolet, har bolaget vid 
en sammanvägd bedömning beslutat att löpande reservera 
ett belopp motsvarande den eventuella skatten inklusive 
ränta i resultaträkningen under kostnad för sålda tjänster. 

Sammanlagt har spelskatter för Österrike redovisats enligt 
följande: 

 
Totalt avsatt till och med 2016-12-31 319 700 
Totalt inbetalt till och med 2016-12-31 -107 699 
Utgående balans 2016-12-31 212 001 
Totalt avsatt 2017-01-01 – 2017-12-31 123 522 
Betalt i november 2017 -5 319 
Periodens omräkningsdifferens 8 916 

Netto avsatt 2017-12-31 339 120 

 
Skatten för självrättelseperioden samt efterföljande reserve-
ringar uppgår per 31 december 2017 till 443,2 Mkr och har 
påverkat resultatet för perioden 2014 till och med fjärde 
kvartalet 2017 med motsvarande belopp. Mr Green har full-
följt en avbetalningsplan baserat på självrättelsen från sep-
tember 2014 till den österrikiska skattemyndigheten vilken 
innebär att inbetalningarna av självrättelsebeloppet om 107,7 
Mkr har slutförts i september 2016.  Mr Green har tidigare 
kommunicerat att bolaget sommaren 2017 fört förhandling i 
första instansen rörande vissa delar av skattetvisten i Öster-
rike. Som förväntat förlorade Mr Green i första instans och 
som ett led i bolagets process att söka prövningstillstånd till 
konstitutionsdomstolen har bolaget i november 2017 betalat 
skatten för september 2014.   

Eftersom det råder osäkerhet om hur skatten ska beräknas, 
är nämnda belopp beräknade utifrån hur bolaget uppfattar 
att skatteberäkningen 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. 
En eventuell framtida betalning av avsättningen i den hän-
delse att domslutet utfaller negativt förväntas kunna ske över 
en tid ur det löpande kassaflödet. 

Webbsänd presentation 
Fredagen den 9 februari kl. 10.00 webbsänds presentationen 
av Mr Green & Co AB:s bokslutskommuniké och rapport för 
fjärde kvartalet 2017. VD Per Norman och finansdirektör Si-
mon Falk presenterar rapporten, följt av en frågestund. Pre-
sentationen hålls på engelska och webbsänds live på mrg.se 
eller på http://www.investis-live.com/mr-
green/5a253dc5f8c6f40a005908dd/gean. 

För att ta del av presentationen via telefon ring in på: 
Från Sverige 010 884 80 16 
Från UK 020 3936 2999 
Från övriga länder +44 20 3936 2999 

Koden för telefonkonferensen är 442 112. Försäkra dig om att 
du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in 
och registrera dig en stund innan konferensen börjar. Pre-
sentationsmaterialet kommer efter mötet att läggas ut på 
webbplatsen mrg.se där det även går att höra presentationen 
i efterhand.  

Granskning  
Rapporten är inte granskad av bolagets revisor. 
 
Årsstämma 2018 
Årsstämma i Mr Green & Co AB kommer att hållas mån-
dagen den 7 maj kl 16.00 på Epicenter,  
Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm. 

Aktieägare som vill ha ett ärende behandlat av årsstämman 
ska senast måndag 26 mars kl 17.00 ha inkommit med begä-
ran till Mr Greens chefsjurist Jan Tjernell via e-post jan.tjer-
nell@mrg.se eller per brev till Mr Green & Co AB, Att: Jan 
Tjernell, Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm. 

Inför årsstämman 2018 utgörs valberedningen av: Oscar 
Malmqvist, representant för Nils-Henrik Investment,  
Yvonne Sörberg, representant för Handelsbanken Fonder,  
Kent Sander, styrelsens ordförande samt Dimitrij Titov, re-
presentant för Hans Fajerson och ordförande för valbered-
ningen. Valberedningen kan kontaktas genom e-post till in-
vestor.relations@mrg.se eller per brev till: Mr Green & Co, 
Att: Valberedningen, Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm. 

Finansiell kalender  

 16 mars, årsredovisningen publiceras på mrg.se 

 27 april, rapport för första kvartalet 2018 

 7 maj, årsstämma i Stockholm  

 20 juli, rapport för andra kvartalet 2018 

 26 oktober, rapport för tredje kvartalet 2018 

 8 februari 2019, bokslutskommuniké 2018 
 
För ytterligare information, kontakta gärna 
Per Norman, VD 
per.norman@mrg.se   
Tel 0722 30 9191 
 

Simon Falk, finansdirektör 
simon.falk@mrg.se  
Tel 070 525 0705 
 

Åse Lindskog, IR-chef 
ase.lindskog@mrg.se   
Tel 0730 244 872 
 
Mr Green & Co AB (publ) 
Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm 
Styrelsens säte: Stockholm 
Organisationsnummer: 556883-1449  
www.mrg.se 
 
Denna information är sådan information som Mr Green & Co AB är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 08.00. 

 
 

 

 

http://www.mrg.se/
http://www.investis-live.com/mr-green/5a253dc5f8c6f40a005908dd/gean
http://www.investis-live.com/mr-green/5a253dc5f8c6f40a005908dd/gean
http://www.mrg.se/
mailto:jan.tjernell@mrg.se
mailto:jan.tjernell@mrg.se
mailto:investor.relations@mrg.se
mailto:investor.relations@mrg.se
mailto:per.norman@mrg.se
mailto:simon.falk@mrg.se
mailto:ase.lindskog@mrg.se
http://www.mrg.se/


 

 8 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som  

moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 

Stockholm den 9 februari 2018 

  

 
 
 

Kent Sander   

  Ordförande   

Henrik Bergquist  

 
 
 

Andrea Gisle Joosen  Eva Lindqvist 

Ledamot  Ledamot  Ledamot 

 

 
 
 
 

Danko Maras  Tommy Trollborg  
 Ledamot  Ledamot  

  

 
 
 
 

Per Norman   

  VD   
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 

  

2017 2016 2017 2016

Kkr Not okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Intäkter 332 993 264 951 1 192 033 924 524

Kostnad för sålda t jänster -104 107 -92 680 -376 261 -306 685

Akt iverat  arbete för egen räkning 22 587 15 578 80 037 56 549

Marknadsföring -116 362 -93 509 -403 850 -336 432

Personalkostnader -39 266 -34 747 -143 581 -130 784

Övriga rörelsekostnader -47 422 -27 719 -162 805 -115 778

EBITDA före poster av engångskaraktär 48 423 31 874 185 572 91 393

Poster av engångskaraktär 1 – -11 738 – -15 810

EBITDA ef ter poster av engångskaraktär 48 423 20 136 185 572 75 582

Avskrivningar -19 732 -14 661 -69 529 -56 489

Rörelseresultat  (EBIT) 28 691 5 475 116 043 19 093

Finansiella intäkter 2 - 82  132 - 90 10 369

Finansiella kostnader - 61 - 1 - 346 - 10

Resultat  före skatt 28 548 5 605 115 608 29 452

Inkomstskat t -1 671 8 565 -6 252 3 649

Periodens resultat 26 877 14 170 109 355 33 101

Periodens resultat  hänförlig t ill:  0  0  0  0

 - Moderbolagets akt ieägare 26 877 14 170 109 355 33 101

Vägt  genomsnit t ligt  antal akt ier 40 849 413 35 849 413 38 575 440 35 849 413 

Resultat  per akt ie före utspädning, kr 0,66 0,40 2,83 0,92

Vägt  genomsnit t ligt  antal akt ier ef ter utspädning 42 089 413 35 849 413 39 815 440 35 849 413 

Resultat  per akt ie ef ter utspädning, kr 0,64 0,40 2,75 0,92

Ingår i kostnad för sålda t jänster:

Spelskat t  Österrike (exkl ränta) 3 -30 275 -25 922 -112 182 -85 116

Ränta spelskat t  Österrike -3 306 -2 176 -11 339 -8 773

Spelskat t  övriga marknader 3 -15 088 -10 885 -58 827 -38 947
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Rapport över totalresultat  
för koncernen i sammandrag 

 

  
  

2017 2016 2017 2016

Kkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Periodens resultat 26 877 14 170 109 355 33 101

Övrigt  totalresultat :

Poster som senare kan omklassif iceras t ill resultat räkningen:

- Valutakursdif ferenser vid konsolidering 25 147 -5 342 25 023 33 424

Övrigt  totalresultat  för perioden 25 147 -5 342 25 023 33 424

Periodens totalresultat 52 023 8 828 134 378 66 525

Periodens totalresultat  hänförligt  t ill:

 - Moderbolagets akt ieägare 52 023 8 828 134 378 66 525
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

  
 
  

2017 2016

Kkr 31 dec 31 dec

Kundavtal 5 910  0

Varumärke 322 088 304 230

Övriga immateriella t illgångar 134 706 93 437

Goodwill 624 727 523 088

Inventarier 9 045 4 890

Uppskjuten skat tefordran  236  368

Anläggningst illgångar 1 096 711 926 012

Aktuella skat tefordringar – 6 747

Övriga fordringar 23 577 18 079

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 495 7 828

Likvida medel 597 711 266 908

Omsättningst illgångar 641 784 299 561

Summa t illgångar 1 738 495 1 225 574

Akt iekapital 40 849 35 849

Övrigt  t illskjutet  kapital 865 170 683 888

Omräkningsreserv 110 371 85 348

Balanserade medel 14 736 -94 619

Eget  kapital 1 031 127 710 466

Uppskjuten skat teskuld 117 254 114 484

Reserv spelskat t  Österrike 339 120 212 001

Långfrist iga skulder 456 374 326 485

Leverantörsskulder 57 896 69 027

Kundkonton 45 400 27 426

Övriga kort f rist iga skulder 33 732 10 340

Skat teskulder 1 339 –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 112 628 81 830

Kort frist iga skulder 250 995 188 623

Summa eget  kapital och skulder   1 738 495 1 225 574
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Rapport över förändring  
i koncernens eget kapital i sammandrag 

 

  
 

  

2017 2016 2017 2016

Kkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Eget  kapital vid periodens början 978 970 701 744 710 466 640 826

Periodens resultat 26 877 14 170 109 355 33 101

Övrigt  totalresultat :

- Valutakursdif ferenser vid konsolidering 25 147 -5 342 25 023 33 424

Summa totalresultat 52 023 8 828 134 378 66 525

Transakt ioner med akt ieägarna:

 - Opt ionspremier  133 - 106  282 3 115

 - Nyemission – – 195 000 –

 - Kostnad för nyemission – – -9 000 –

Summa transakt ioner med akt ieägarna  133 - 106 186 282 3 115

Eget  kapital vid periodens slut 1 031 127 710 466 1 031 127 710 466
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 
 

  

2017 2016 2017 2016

Kkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Rörelseresultat  (EBIT) 28 691 5 475 116 043 19 093

Justerat  för:

 - Avskrivningar 19 732 14 661 69 529 56 489

 - Orealiserserade valutakursdif ferenser, net to 1 463 3 099 3 377 3 716

 - Spelskat t  Österrike 27 562 25 496 117 382 2 858

Förändringar i rörelsekapital -24 808 5 421 28 885 51 084

Betald inkomstskat t -2 385  112 -6 437 -4 436

Ränteintäkter - 82  25 - 90  28

Räntekostnader  55 - 3 - 225 - 10

Kassaf löde f rån den löpande verksamheten 50 226 54 286 328 465 128 822

Kassaf löde f rån investeringsverksamheten:

- Utbetalning förvärv av dot terbolag/t illgångar och skulder – – -91 991 –

- Förvärvade likvida medel – – 6 311 –

- Förvärv av immateriella anläggningst illgångar -29 374 -17 981 -104 761 -62 708

- Förvärv av materiella anläggningst illgångar -4 060 -1 474 -6 728 -3 686

Kassaf löde f rån investeringsverksamheten -33 490 -19 455 -197 168 -66 394

Kassaf löde f rån f inansieringsverksamheten:

-  Nyemission – – 186 000 –

 - Opt ionspremier  133 - 106  282 3 115

Kassaf löde f rån f inanseringsverksamheten  133 - 106 186 282 3 115

Förändring i likvida medel 16 869 34 725 317 579 65 544

Valutakursdif ferenser 13 229  24 13 225 11 083

Likvida medel vid periodens början 567 613 232 159 266 908 190 281

Likvida medel vid periodens slut 597 711 266 908 597 711 266 908
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Resultaträkning kvartalsvis i sammandrag 
 

  
 
 
  

2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016

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

Intäkter 332 993 295 100 287 811 276 129 264 951 229 861 211 218 218 493

Kostnad för sålda t jänster -104 107 -93 707 -87 308 -91 139 -92 680 -77 440 -70 237 -66 328

Akt iverat  arbete för egen räkning 22 587 20 582 20 683 16 184 15 578 12 302 14 910 13 759

Marknadsföring -116 362 -94 912 -92 527 -100 048 -93 509 -85 521 -80 265 -77 137

Personalkostnader -39 266 -36 029 -35 190 -33 095 -34 747 -34 126 -32 139 -29 772

Övriga rörelsekostnader -47 422 -40 472 -41 080 -33 831 -27 719 -27 718 -31 489 -28 852

EBITDA före poster av engångskaraktär 48 423 50 562 52 387 34 200 31 874 17 357 11 998 30 163

Poster av engångskaraktär 1 – – – – -11 738 -4 072 – –

EBITDA ef ter poster av engångskaraktär 48 423 50 562 52 387 34 200 20 136 13 285 11 998 30 163

Avskrivningar -19 732 -18 256 -16 889 -14 651 -14 661 -13 373 -15 110 -13 344

Rörelseresultat  (EBIT) 28 691 32 305 35 498 19 548 5 475 - 88 -3 112 16 819

Finansiella intäkter 2 - 82 - 10  1  1  132  81 - 27 10 181

Finansiella kostnader - 61 - 275 - 8 - 1 - 1 - 3 - 4  0

Resultat  före skatt 28 548 32 020 35 491 19 549 5 605 - 10 -3 144 27 000

Inkomstskat t -1 671 -1 398 -2 491 - 693 8 565 - 867 -1 561 -2 488

Periodens resultat 26 877 30 622 33 000 18 856 14 170 - 876 -4 704 24 512

Vägt  genomsnit t ligt  antal akt ier 40 849 413 40 849 413 36 673 589 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413

Resultat  per akt ie före utspädning, kr 0,66 0,75 0,90 0,53 0,40 -0,02 -0,13 0,68

Vägt  genomsnit t ligt  antal akt ier ef ter utspädning 42 089 413 42 109 413 36 673 589 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413 35 849 413

Resultat  per akt ie ef ter utspädning, kr 0,64 0,73 0,90 0,53 0,40 -0,02 -0,13 0,68

Ingår i kostnad för sålda t jänster:

Spelskat t  Österrike (exkl ränta) 3 -30 275 -28 149 -26 249 -27 509 -25 922 -21 682 -19 022 -18 492

Ränta spelskat t  Österrike -3 306 -2 942 -2 643 -2 449 -2 176 -2 193 -2 265 -2 138

Spelskat t  övriga marknader 3 -15 088 -15 176 -14 829 -13 733 -10 885 -10 284 -8 596 -9 182
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

 
 
 
 
 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

 
 

  

2017 2016 2017 2016

Kkr Not okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Intäkter 1 466 1 349 5 516 4 814

Kostnader -7 749 -7 175 -29 919 -33 400

EBITDA före poster av engångskaraktär -6 283 -5 826 -24 403 -28 586

Poster av engångskaraktär 1 – -11 738 – -15 810

EBITDA ef ter poster av engångskaraktär -6 283 -17 565 -24 403 -44 396

Avskrivningar - 51 - 51 -204 - 199

Rörelseresultat  (EBIT) -6 335 -17 616 -24 608 -44 596

Finansiella poster och disposit ioner 78 718 50 528 78 315 49 767

Periodens resultat 72 383 32 912 53 707 5 171

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

2017 2016

Kkr 31 dec 31 dec

Anläggningst illgångar 717 771 717 590

Omsät tningst illgångar 212 314 66 520

Summa t illgångar 930 085 784 110

Bundet  eget  kapital 40 849 35 849

Frit t  eget  kapital 882 191 647 202

Kort f rist iga skulder 7 044 101 058

Summa eget  kapital och skulder 930 085 784 110
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Noter
Alla värden inom parentes () är jämförelsesiffror för samma 
period föregående år om inget annat anges. I den kommente-
rande texten används enheten Mkr om inget annat anges. I 
räkenskapstabellerna används enheten Kkr om inget annat 
anges. 
 
Redovisningsprinciper 
Mr Green & Co AB (publ) tillämpar International Financial 
Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Denna 
delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårs-
rapportering, Årsredovisningslagen samt RFR 1 Komplette-
rande redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets redo-
visning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 
Redovisning för Juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 
innebär att moderbolaget tillämpar samtliga av EU antagna 
IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Redovisningsprinciper och be-
dömningsgrunder är oförändrade jämfört med årsredovis-
ningen 2016.  

Nya redovisningsprinciper från 2018 och 2019 

Från och med 1 januari 2018 ska IFRS 15 ”Intäkter från avtal 
med kunder” samt IFRS 9 ”Finansiella instrument” tilläm-
pas. Under 2017 har ett projekt bedrivits för att identifiera 
effekterna av dessa. Detta projekt har avslutats under fjärde 
kvartalet 2017. 

Mr Green är primärt en onlinekasinooperatör, och intäkterna 
kommer huvudsakligen från kasionspel såsom spelautomater 
och traditionella kortspel som Blackjack och Baccarat samt 
roulette. De genomsnittliga utbetalningarna av satsade me-
del i denna typ av spel är känt när spelet sker. Denna typ av 
spel definieras som ”spel med fasta odds”. Sådana spel defi-
nieras som ett finansiellt instrument enligt IFRS 9 och om-
fattas därför inte av IFRS 15. Intäktsredovisningen eller de fi-
nansiella rapporterna påverkas inte av att IFRS 9 tillämpas i 
stället för IFRS 15, då periodisering och belopp blir desamma 
oavsett vilken princip som tillämpas.  Mr Green bedömer att 
IFRS 9 ska tillämpas på alla spel med fasta odds och att IFRS 
15 inte är tillämplig för dessa intäkter. Bolaget konstaterar 
att detta är i överensstämmelse med IASB:s uppfattning. Vi-
dare konstateras att tillämpningen av IFRS 9 från 2018 inte 
kommer att få någon påverkan på de finansiella rapporterna. 

Inom Mr Greens verksamhet finns andra intäkter som till 
omfattning och belopp inte är väsentliga, men för vilka IFRS 
15 ska tillämpas. Mr Green har utvärderat effekterna av att 
tillämpa IFRS 15 för dessa, och konstaterat att IFRS 15 inte 
kommer att innebära någon förändring i koncernens finansi-
ella rapporter. 

Från och med 1 januari 2019 ska IFRS 16 ”Leasing” tilläm-
pas. Denna standard kräver att tillgångar och skulder hänför-
liga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i ba-
lansräkningen. 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. IFRS 16 ersätter IAS 17 ”Leasing” med 
tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standar-
den ska tillämpas från och med 1 januari 2019 och bolaget 
kommer inte tillämpa standarden i förtid. Tillämpningen av 
standarden har fastställts av EU. Standarden kommer hu-
vudsakligen att påverka koncernens hyresavtal för lokaler.  

Not 1 Poster av engångskaraktär 
Under 2016 redovisade koncernen och moderbolaget kostna-
der av engångskaraktär hänförligt till aktiviteter för notering 
på Nasdaq Stockholm med beloppet 15 810 Kkr. 
 

 
 
Not 2 Finansiella intäkter 
I förvärvet av Social Holdings Ltd (Social Thrills) under 2014 
ingick bestämmelser om tilläggsköpeskilling som kunde till-
falla säljarna senast under 2017. Då ny information uppkom 
avseende uppfyllandet av vissa villkor i avtalet, bedömdes det 
inte längre som sannolikt att huvuddelen av tilläggsköpeskil-
lingen skulle komma att betalas. Detta då tjänsten inte ut-
vecklats som förväntat samt att vissa grundläggande förut-
sättningar för att tjänsten skulle nå framgång saknades. Av 
denna anledning justerades den reserverade tilläggsköpeskil-
lingen under första kvartalet 2016 och justeringen redovisa-
des som finansiell intäkt i koncernen och som per 31 decem-
ber 2016 uppgick till 10 338 Kkr.  
 
Not 3 Rättelse av fel 
Fördelningen mellan spelskatt Österrike (exklusive ränta) 
och spelskatt övriga marknader har korrigerats under peri-
oden Kv1-Kv4 2017. 
 
Not 4 Förvärv 
Den 26 april 2017 förvärvade Mr Green koncernen Dansk 
Underholdning bestående av bolagen Zen Entertainment Li-
mited med dotterbolag och Wise Entertainment Aps. Dessu-
tom förvärvades inkråmet av Peters Casino. Förvärven har 
konsoliderats från förvärvsdagen den 26 april 2017. 
 
Förvärvsanalys 

 
 
Den förvärvade koncernen bidrog med intäkter om 5,6 Mkr 
och 2,3 Mkr till EBITDA under kvartalet. Om Dansk Under-
holdning hade konsoliderats från den 1 januari 2017 skulle 
bidraget till och med den 31 december 2017 varit 24,8 Mkr i 
intäkter och 8,3 Mkr i EBITDA. Ingen del av Mr Green-kon-
cernens goodwill till följd av dessa förvärv förväntas vara av-
dragsgill. 
 
Köpeskillingarna utgick som kontanta likvider under det 
andra kvartalet 2017 med 9,6 MEUR. En maximal tilläggskö-
peskilling om 0,65 MEUR utgår den 1 april 2018 under förut-
sättning att vissa villkor är uppfyllda.  
 
I linje med gällande redovisningsstandard är siffrorna ovan 
att betrakta som preliminära.  

 

2017 2016

Kkr jan-dec jan-dec

Notering Nasdaq Stockholm - -15 810

Totala poster av engångskaraktär - -15 810

Dansk Underholdning

Kkr Verkligt  värde

Kundavtal 8 611,2

Varumärke 8 611,2

Övriga immateriella anläggningst illgångar 1 223,9

Likvida medel 6 311,1

Övriga omsät tningst illgångar 6 935,1

Uppskjuten skat teskuld -6 456,2

Kort f rist iga skulder -10 738,2

Summa ident if ierade nettot illgångar 16 665,0

Goodwill 83 712,0

Total köpeskilling 98 210,1

Ej utbetald del av köpeskillingen -6 219,2
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Risker och osäkerhet
 
Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regu-
latoriska risker där enskilda länder och internationella orga-
nisationer utvecklar regler som påverkar verksamheten. I 
takt med att verksamheten regleras är det sannolikt att kon-
cernen kommer att möta ökade krav på efterlevnad av regler, 
lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncer-
nen övervakar situationen fortlöpande och justerar sitt erbju-
dande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlig-
het med detta marknadsförs inte mrgreen.com, eller 
garbo.com, i USA. Bolaget godtar inte heller spelare bosatta i 
USA och har installerat filter som ska förhindra eventuella 
försök att göra insättningar från USA. Det finns vidare en ut-
veckling i Europa kring ny hantering av dels spelskatter, dels  

 
momsfrågor, som kommer att påverka bolagets verksamhet i 
någon riktning. Bolaget följer utvecklingen nogsamt och an-
passar sin verksamhet efter potentiellt förändrade förutsätt-
ningar och följer alla lagar och regler. Det bör dock noteras 
att det kan finnas tillfällen då lokala lagar och regler står i 
strid med exempelvis EU-rätten, som äger företräde. Bolaget 
anlitar vid dylika frågor ledande juridisk expertis och arbetar 
utifrån en försiktighetsprincip, utan att för den skull göra av-
kall på kommersiella möjligheter. 
 
För en fördjupad beskrivning av risker och övriga osäker-
hetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2016. 
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Översikt nyckeltal i sammandrag 
 

2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016

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

Resultat

Intäkter t illväxt , per kvartal (%) 12,8% 2,5% 4,2% 4,2% 15,3% 8,8% -3,3% 8,7%

Intäkter t illväxt , jämfört  med föregående år (%) 25,7% 28,4% 36,3% 26,4% 31,8% 14,0% 8,4% 11,9%

Mobilintäkter (% av intäkterna) 51,2% 50,9% 48,1% 50,2% 47,4% 43,3% 42,8% 35,3%

Kostnad för sålda t jänster (% av intäkterna) 31,3% 31,8% 30,3% 33,0% 35,0% 33,7% 33,3% 30,4%

Kostnad för sålda t jänster, exkl spelskat ter (% av intäkterna) 16,6% 16,1% 15,1% 17,2% 20,3% 18,8% 19,1% 16,7%

Marknadsföring (% av intäkterna) 34,9% 32,2% 32,1% 36,2% 35,3% 37,2% 38,0% 35,3%

Personalkostnader (% av intäkterna) 11,8% 12,2% 12,2% 12,0% 13,1% 14,8% 15,2% 13,6%

Övriga rörelsekostnader (% av intäkterna) 14,2% 13,7% 14,3% 12,3% 10,5% 12,1% 14,9% 13,2%

EBITDA-marginal före poster av engångskaraktär (%) 14,5% 17,1% 18,2% 12,4% 12,0% 7,6% 5,7% 13,8%

EBITDA-marginal ef ter poster av engångskaraktär (%) 14,5% 17,1% 18,2% 12,4% 7,6% 5,8% 5,7% 13,8%

EBIT-marginal 8,6% 10,9% 12,3% 7,1% 2,1% 0,0% -1,5% 7,7%

Finansiell ställning och kassaf löde

Investeringar i anläggningst illgångar  33 434  28 078  26 079  23 898  19 455  15 051  16 330  15 558

Soliditet  (%) 59,3% 59,4% 61,4% 58,7% 58,0% 59,7% 60,0% 60,0%

Resultat  per akt ie före utspädning, kr 0,66 0,75 0,90 0,53 0,40 -0,02 -0,13 0,68

Resultat  per akt ie ef ter utspädning, kr 0,64 0,73 0,90 0,53 0,40 -0,02 -0,13 0,68

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

Eget  kapital per akt ie, kr 25,24 23,97 23,45 20,31 19,82 19,57 19,13 18,76

Kassaf löde f rån den löpande verksamheten per akt ie, kr 1,23 3,32 2,87 1,05 1,51 0,64 0,30 1,14

Frit t  kassaf löde per akt ie, kr 0,41 2,63 -0,18 0,38 0,97 0,22 -0,16 0,70

Anställda

Medelantalet  anställda 236 224 212 205 195 183 170 160

Antalet  anställda vid periodens slut 239 229 215 211 205 192 181 166

Antalet  kunder

Antalet  akt iva kunder  142 901  128 747  116 674  115 601  113 808  102 429  92 721  94 472

Akt iva kunder t illväxt , per kvartal (%) 11,0% 10,3% 0,9% 1,6% 11,1% 10,5% -1,9% 13,2%

Akt iva kunder, t illväxt  jämfört  med föregående år (%) 25,6% 25,7% 25,8% 22,4% 36,4% 39,0% 26,5% 9,7%

Deponeringar 

Deponeringar f rån kunder (Mkr) 982,7 857,6 808,6 819,5 816,5 687,2 601,7 591,1

Deponeringar t illväxt , per kvartal (%) 14,6% 6,1% -1,3% 0,4% 18,8% 14,2% 1,8% 7,4%

Deponeringar, t illväxt  jämfört  med föregående år (%) 20,4% 24,8% 34,4% 38,6% 48,3% 21,0% 9,3% 10,0%
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Intäkter per region 
 

 

  

2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016

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

Intäkter per region

Norden  103 213  100 147  93 668  93 308  88 887  86 578  84 951  93 830

Västeuropa  145 912  117 625  118 719  107 030  93 401  76 881  65 778  63 186

Cent ral-, Öst - och Sydeuropa  75 125  70 693  70 004  69 889  75 280  63 879  53 781  56 709

Övriga världen  8 744  6 635  5 420  5 902  7 383  2 523  6 708  4 768

Andel intäkter per region (%)

Norden 31,0% 33,9% 32,5% 33,8% 33,5% 37,7% 40,2% 42,9%

Västeuropa 43,8% 39,9% 41,2% 38,8% 35,3% 33,4% 31,1% 28,9%

Cent ral-, Öst - och Sydeuropa 22,6% 24,0% 24,3% 25,3% 28,4% 27,8% 25,5% 26,0%

Övriga världen 2,6% 2,2% 1,9% 2,1% 2,8% 1,1% 3,2% 2,2%

Intäkter jämfört  med föregående kvartal (%)

Norden 3,1% 6,9% 0,4% 5,0% 2,7% 1,9% -9,5% 3,9%

Västeuropa 24,0% -0,9% 10,9% 14,6% 21,5% 16,9% 4,1% 29,3%

Cent ral-, Öst - och Sydeuropa 6,3% 1,0% 0,2% -7,2% 17,8% 18,8% -5,2% 3,5%

Övriga världen 31,8% 22,4% -8,2% -20,1% 192,6% -62,4% 40,7% -32,9%

Intäkter jämfört  med samma kvartal föregående år (%)

Norden 16,1% 15,7% 10,3% -0,6% -1,6% -6,9% -2,9% -0,1%

Västeuropa 56,2% 53,0% 80,5% 69,4% 91,2% 37,2% 11,9% 22,6%

Cent ral-, Öst - och Sydeuropa -0,2% 10,7% 30,2% 23,2% 37,4% 39,4% 23,2% 18,4%

Övriga världen 18,4% 163,0% -19,2% 23,8% 3,9% -62,4% 39,7% 164,4%
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Alternativa nyckeltal 
 
ESMA (The European Securities and Markets Authority) har 
utgivit riktlinjer för alternativa nyckeltal, som ska tillämpas 
av företag med värdepapper noterade på en reglerad mark-
nad inom EU. Riktlinjerna ska tillämpas på alternativa nyck-
eltal 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 delårsrapport. 
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 re-
sultaträkningen i förhållande till intäkterna. Dessa nyckeltal 
är särskilt väsentliga utifrån ett branschperspektiv. 
 
Alternativa nyckeltal som presenteras i delårsrapporten bör 
inte betraktas som en ersättning för termer och begrepp i en-
lighet med IFRS och behöver inte vara jämförbara med lik-
nande 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 genom-
snittligt eget kapital. 

Tillämpas för att analysera lönsam-
heten över tid, givet de resurser som är 
hänförliga till moderbolagets ägare. 

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före finansiella poster 
och skatt. 

Måttet åskådliggör lönsamheten oavsett 
skatesatt 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, fi-
nansiella poster och skatt. 

Måttet är relevant för att skapa förstå-
else för bolagets operativa verksamhet, 
oavsett finansiering och avskrivningar 
för anläggningstillgångar. 

EBITDA efter poster av engångskarak-
tär 

EBITDA efter poster av engångskarak-
tär, men före av- och nedskrivningar, fi-
nansiella poster och skatt. 

Måttet är relevant för att skapa en för-
ståelse för bolagets löpande verksam-
het, oavsett finansiering och avskriv-
ningar för anläggningstillgångar, men 
också för att tydligt åskådliggöra 
EBITDA efter poster av engångskarak-
tär. 

EBITDA före poster av engångskaraktär EBITDA före poster av engångskarak-
tär, men före av- och nedskrivningar, fi-
nansiella poster och skatt. 

Måttet är relevant för att skapa en för-
ståelse för bolagets löpande verksam-
het, oavsett finansiering och avskriv-
ningar för anläggningstillgångar, men 
också för att tydligt åskådliggöra 
EBITDA före poster av engångskaraktär 
för att möjliggöra jämförelse av den un-
derliggande operativa verksamheten. 

EBITDA-marginal EBITDA i relation till intäkterna. Måttet är relevant för att skapa en för-
ståelse för den operativa lönsamheten 
och då måttet utesluter avskrivningar 
ger denna marginal intressenterna en 
klarare bild av bolagets centrala lön-
samhet. 

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 ak-
tieägarnas kapital över tid. 

Fritt kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksam-
heten med avdrag för kassaflödet från 
investeringsverksamheten fördelat på 
genomsnittligt antal aktier under peri-
oden. 

Måttet åskådliggör det samlade kassa-
flödet från löpande- och investerings-
verksamheten. 

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten per aktie 

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten fördelat på genomsnittligt antal 
aktier under perioden. 

Måttet mäter det kassaflöde som bola-
get genererar före kapitalinvesteringar 
och kassaflöden hänförda till bolagets 
finansiering. 

Poster av engångskaraktär Avser poster som är av engångskaraktär 
eller inte har direkt med koncernens 
normala verksamhet att göra, där en re-
dovisning tillsammans med övriga pos-
ter i resultaträkningen skulle försvåra 
jämförelsen med övriga perioder och 

Dessa poster åskådliggörs för att möj-
liggöra jämförelse av den underlig-
gande operativa verksamheten. 
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för en utomstående göra det svårare att 
bedöma koncernens utveckling. 

Soliditet Eget kapital i relation till balansomslut-
ningen. 

Måttet är en indikator på bolagets häv-
stång för finansiering av bolaget. 

 
Definitioner av branschrelaterade nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS 
Aktiv kund En kund definieras som aktiv när kun-

der under perioden har spelat för 
pengar som satts in på kundkontot. 
Kunden räknas även som aktiv om kun-
den under perioden har spelat för vins-
ter från frispelskampanjer och/eller 
bonus från Mr Green. 

Ett mått som driver intäkterna och är 
relevant utifrån branschpraxis och in-
tressentperspektiv. 

Deponeringar Insättning av pengar på kundkonton. Ett relevant mått som driver intäkterna 
och är relevant utifrån branschpraxis 
och 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 tillväxten un-
der en given period, till exempel fem år. 

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

 
 
 
 

 
 


